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СБОРНИК 
“100-те национални туристически обекта” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящият сборник “100-те национални туристически обекта” е събран, попълнен, 
редактиран и аранжиран от сдружение “Национално обединение съхрани българското” и е 

свободен за употреба за всеки български гражданин или организация. 
 
 
 

Настоящият сборник “100-те национални туристически обекта” има за цел да 
популяризира непреходните видими символи на българската държава, народ, култура, 

бит, традиция. Този сборник не е предмет на стопанска, търговска или друг вид 
комерсиална дейност и не цели финансови приходи за създателите му. 

 
 
 

Настоящият сборник “100-те национални туристически обекта” нямаше да е 
възможно да бъде попълнен с необходимата информация за всеки един от националните 
туристически обекти, ако не беше трудът на стотици родолюбиви българи и организации. 
Те притежават авторски права върху текстовите и визуални материали, които са събрани 

в настоящия сборник.
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СЪДЪРЖАНИЕ 
 

№ Обекти по области Стр 
Област Благоевград 

1 Банско — Велянова къща, Музей „Неофит Рилски“, Музей „Никола Вапцаров“, 
постоянна иконна изложба „Банска художествена школа“, църква „Света 
Троица“. 

10 

2 Пирин — Връх Вихрен. 16 
3 Добърско — Черква „Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат“. 18 
4 Мелник — Исторически музей, Кордопулова къща, Роженски манастир 

„Рождество богородично“. 
20 

5 Петрич — село Рупите, храм-паметник „Света Петка Българска“, Самуилова 
крепост. 

26 

Област Бургас 
6 Несебър — Архитектурно-исторически резерват, Археологически музей; 

Поморие — Музей на солта. 
30 

7 Малко Търново — Историческа местност „Петрова нива“, Исторически музей. 38 
8 Созопол — Археологически музей. 42 

Област Варна 
9 Варна — Регионален исторически музей - Варна и Военноморски музей. 43 

10 Девня — Музей на мозайките. 46 
Област Велико Търново 
11 Велико Търново — Архитектурно-исторически резерват „Царевец“, Регионален 

исторически музей. Арбанаси - архитектурно-музеен резерват. 
49 

12 Свищов — Къща-музей „Алеко Константинов“. 58 
Област Видин 
13 Видин — Музей-крепост „Баба Вида“. 61 
14 Рабиша - пещера Магурата. 63 
15 Белоградчик — Белоградчишки скали и крепост, Регионален исторически 

музей. 
66 

Област Враца 
16 Враца — Пещера Леденика, Регионален исторически музей. 72 
17 Околчица — лобното място на Христо Ботев. 76 
18 Козлодуй — Национален музей-параход „Радецки“, паметник на Христо Ботев 

и неговата чета. 
78 

Област Габрово 
19 Габрово — Етнографски музей на открито „Етъра“, Музей на образованието, 

географски център на България местността „Узана“. 
91 

20 Боженци — Архитектурно-исторически резерват. 97 
21 Трявна — Специализиран музей на резбарското и етнографско изкуство. 99 
22 Дряново — Дряновски манастир, Музей „Кольо Фичето“, пещера „Бачо Киро“ 101 
Област Добрич 
23 Добрич — Дом-паметник „Йордан Йовков“, Художествена галерия. 112 
24 Балчик — Архитектурно-парков комплекс „Двореца“; Каварна — 

Археологически резерват „Калиакра“. 
116 

Област Кърджали 
25 Кърджали — Перперикон, Регионален исторически музей, Манастирски 

комплекс „Св. Йоан Предтеча“. 
126 

Област Кюстендил 
26 Кюстендил — Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“, Къща-

музей „Димитър Пешев“. 
135 
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27 Връх Руен. 140 
28 Рилски манастир. 141 
29 Хижа „Скакавица“ и Седемте рилски езера. 146 
Област Ловеч 
30 Ловеч — Етнографски музей, Къкринско ханче, Музей „Васил Левски“; Луковит 

— Национален пещерен дом 
149 

31 Троян — Троянски манастир „Успение Богородично“, Черни Осъм — 
Природонаучен музей. 

156 

32 Тетевен — Исторически музей. 164 
33 Брестница — Пещера Съева дупка. 167 
Монтана 
34 Берковица — връх Ком, Етнографски музей, Исторически музей (Вършец) 172 
Област Пазарджик 
35 Пазарджик — Катедрална църква Света Богородица, Къща-музей „Станислав 

Доспевски“, Регионален исторически музей. 
177 

36 Панагюрище — Историческа местност „Оборище“, Къща-музей „Райна 
Княгиня“. 

185 

37 Пещера — пещера „Снежанка“. 187 
38 Батак — Исторически музей. 189 
Област Перник 
39 Трън — Трънското ждрело на река Ерма. 191 
Област Плевен 
40 Плевен — Мавзолей-параклис „Свети Георги Победоносец“, Панорама 

„Плевенска епопея-1877 г.“, Регионален исторически музей. 
193 

Област Пловдив 
41 Пловдив — Античен театър, Архитектурно-исторически резерват „Старият 

Пловдив“, Етнографски музей, Исторически музей, Черква „Свети Свети 
Константин и Елена“. 

198 

42 Перущица — Исторически музей. 208 
43 Сопот — Метох „Въведение Богородично“, Къща-музей „Иван Вазов“. 210 
44 Карлово — Национален музей „Васил Левски“. 215 
45 Калофер — Национален музей "Христо Ботев". 217 
46 Връх Ботев. 219 
47 Бачковски манастир, Асенова крепост. 220 
67 Старосел — Тракийски храмов комплекс. 282 
Област Разград 
48 Разград — Археологически резерват „Абритус“. 229 
49 Исперих — Исторически музей, Исторически-археологически музей 

„Сборяново“, Тракийска царска гробница, Тракийски град Хелис, Демир баба 
теке — село Свещари. 

232 

Област Русе 
50 Русе — Къща-музей „Захари Стоянов“, Пантеонът. 238 
Област Силистра 
51 Силистра — Исторически музей, крепост „Меджиди табия“. 242 
52 Сребърна — Биосферен резерват Сребърна. 245 
53 Тутракан — Военно гробище, Музей на Дунавския риболов и лодкарство. 247 
Област Сливен 
54 Сливен — Къща-музей „Хаджи Димитър“, Национален музей на текстилната 

индустрия. 
250 

55 Природен парк „Сините камъни”, хижа „Карандила” 254 
56 Котел — Пантеон на Георги Стойков Раковски и Музей на котленските 261 
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възрожденци, Природонаучен музей. 
57 Жеравна — Архитектурно-исторически резерват, Къща-музей „Йордан 

Йовков“. 
265 

София-град 
58 Национален исторически музей, Национален музей „Боянска черква“. 267 
59 Храм-паметник „Свети Александър Невски“ с криптата 268 
60 Национален църковен историко-археологически музей при Светия синод 271 
61 Национален дворец на културата 272 
62 Национална художествена галерия 276 
63 Етнографски институт с музей при БАН 277 
64 Национален музей „Земята и хората“ 278 
65 Национален природонаучен музей при БАН 280 
66 Музей на историята на физическата култура и спорта в Национален стадион 

"Васил Левски" 
281 

68 Национален археологически институт с музей при БАН 290 
69 Зоологическа градина. 293 
70 Национален музей „Боянска черква“ 295 
71 Храм Света София. 298 
72 Софийска синагога и исторически музей към нея 300 
74 Витоша — Черни връх. 304 
Област София 
75 Копривщица — Архитектурно-исторически резерват. 306 
76 Същинска Средна гора — връх Богдан. 312 
77 Клисура — Исторически музей. 317 
78 Осеновлаг — Манастир „Седемте престола“. 323 
79 Самоков — Исторически музей, Девически манастир „Покров Богородичен“. 325 
80 Рила — връх Мусала. 331 
81 Ботевград - Часовниковата кула. 334 
82 Скравена, Манастир „Свети Николай“, Манастир „Свето Преображение“, 

Паметник-костница на Ботевите четници. 
335 

Област Смолян 
83 Пещера „Ухловица“ 339 
84 Пампорово — връх Снежанка 341 
85 Връх Голям Перелик, природна забележителност „Чудните мостове“. 343 
86 Златоград — Етнографски ареален комплекс. 348 
87 Широка лъка. 351 
88 Триградско ждрело, пещера „Дяволското гърло“, хижа “Триградски скали”. 353 
89 Ягодинска пещера, Буйновско ждрело. 358 
Област Стара Загора 
90 Стара Загора — Регионален исторически музей, Мемориален комплекс 

„Бранителите на Стара Загора”, Неолитни жилища 
361 

91 Казанлък — Литературно-художествен музей „Чудомир“, Тракийска гробница. 365 
92 Шипка (град) — Храм-паметник „Рождество Христово“. 371 
93 Шипка (връх) — Национален парк-музей Шипка, Паметник на свободата. 375 
Област Хасково 
73 Димитровград — Исторически музей, Дом-музей „Пеньо Пенев“. 301 
Област Шумен 
94 Шумен — Историко-археологичен резерват „Шуменска крепост“, Регионален 

исторически музей. 
376 

95 Шумен — Томбул джамия „Шериф Халил Паша“. 379 
96 Плиска — Национален историко-археологически резерват "Плиска" и Голяма 380 
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базилика в Плиска. 
97 Мадара — Археологически резерват, Паметник „1300 г. България”. 383 
98 Велики Преслав - Национален историко-археологически резерват „Велики 

Преслав“. 
386 

Област Ямбол 
99 Ямбол — Античен град Кабиле, Исторически музей. 388 

100 Елхово — Етнографски музей. 392 
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СЪДЪРЖАНИЕ 
 

№ Обекти по номера Стр 
1 Банско — Велянова къща, Музей „Неофит Рилски“, Музей „Никола Вапцаров“, 

постоянна иконна изложба „Банска художествена школа“, църква „Света 
Троица“. 

10 

2 Пирин — Връх Вихрен. 16 
3 Добърско — Черква „Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат“. 18 
4 Мелник — Исторически музей, Кордопулова къща, Роженски манастир 

„Рождество богородично“. 
20 

5 Петрич — село Рупите, храм-паметник „Света Петка Българска“, Самуилова 
крепост. 

26 

6 Несебър — Архитектурно-исторически резерват, Археологически музей; 
Поморие — Музей на солта. 

30 

7 Малко Търново — Историческа местност „Петрова нива“, Исторически музей. 38 
8 Созопол — Археологически музей. 42 
9 Варна — Регионален исторически музей - Варна и Военноморски музей. 43 

10 Девня — Музей на мозайките. 46 
11 Велико Търново — Архитектурно-исторически резерват „Царевец“, Регионален 

исторически музей. Арбанаси - архитектурно-музеен резерват. 
49 

12 Свищов — Къща-музей „Алеко Константинов“. 58 
13 Видин — Музей-крепост „Баба Вида“. 61 
14 Рабиша - пещера Магурата. 63 
15 Белоградчик — Белоградчишки скали и крепост, Регионален исторически 

музей. 
66 

16 Враца — Пещера Леденика, Регионален исторически музей. 72 
17 Околчица — лобното място на Христо Ботев. 76 
18 Козлодуй — Национален музей-параход „Радецки“, паметник на Христо Ботев 

и неговата чета. 
78 

19 Габрово — Етнографски музей на открито „Етъра“, Музей на образованието, 
географски център на България местността „Узана“. 

91 

20 Боженци — Архитектурно-исторически резерват. 97 
21 Трявна — Специализиран музей на резбарското и етнографско изкуство. 99 
22 Дряново — Дряновски манастир, Музей „Кольо Фичето“, пещера „Бачо Киро“ 101 
23 Добрич — Дом-паметник „Йордан Йовков“, Художествена галерия. 112 
24 Балчик — Архитектурно-парков комплекс „Двореца“; Каварна — 

Археологически резерват „Калиакра“. 
116 

25 Кърджали — Перперикон, Регионален исторически музей, Манастирски 
комплекс „Св. Йоан Предтеча“. 

126 

26 Кюстендил — Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“, Къща-
музей „Димитър Пешев“. 

135 

27 Връх Руен. 140 
28 Рилски манастир. 141 
29 Хижа „Скакавица“ и Седемте рилски езера. 146 
30 Ловеч — Етнографски музей, Къкринско ханче, Музей „Васил Левски“; Луковит 

— Национален пещерен дом 
149 

31 Троян — Троянски манастир „Успение Богородично“, Черни Осъм — 
Природонаучен музей. 

156 

32 Тетевен — Исторически музей. 164 
33 Брестница — Пещера Съева дупка. 167 
34 Берковица — връх Ком, Етнографски музей, Исторически музей (Вършец) 172 
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35 Пазарджик — Катедрална църква Света Богородица, Къща-музей „Станислав 
Доспевски“, Регионален исторически музей. 

177 

36 Панагюрище — Историческа местност „Оборище“, Къща-музей „Райна 
Княгиня“. 

185 

37 Пещера — пещера „Снежанка“. 187 
38 Батак — Исторически музей. 189 
39 Трън — Трънското ждрело на река Ерма. 191 
40 Плевен — Мавзолей-параклис „Свети Георги Победоносец“, Панорама 

„Плевенска епопея-1877 г.“, Регионален исторически музей. 
193 

41 Пловдив — Античен театър, Архитектурно-исторически резерват „Старият 
Пловдив“, Етнографски музей, Исторически музей, Черква „Свети Свети 
Константин и Елена“. 

198 

42 Перущица — Исторически музей. 208 
43 Сопот — Метох „Въведение Богородично“, Къща-музей „Иван Вазов“. 210 
44 Карлово — Национален музей „Васил Левски“. 215 
45 Калофер — Национален музей "Христо Ботев". 217 
46 Връх Ботев. 219 
47 Бачковски манастир, Асенова крепост. 220 
48 Разград — Археологически резерват „Абритус“. 229 
49 Исперих — Исторически музей, Исторически-археологически музей 

„Сборяново“, Тракийска царска гробница, Тракийски град Хелис, Демир баба 
теке — село Свещари. 

232 

50 Русе — Къща-музей „Захари Стоянов“, Пантеонът. 238 
51 Силистра — Исторически музей, крепост „Меджиди табия“. 242 
52 Сребърна — Биосферен резерват Сребърна. 245 
53 Тутракан — Военно гробище, Музей на Дунавския риболов и лодкарство. 247 
54 Сливен — Къща-музей „Хаджи Димитър“, Национален музей на текстилната 

индустрия. 
250 

55 Природен парк „Сините камъни”, хижа „Карандила” 254 
56 Котел — Пантеон на Георги Стойков Раковски и Музей на котленските 

възрожденци, Природонаучен музей. 
261 

57 Жеравна — Архитектурно-исторически резерват, Къща-музей „Йордан 
Йовков“. 

265 

58 Национален исторически музей, Национален музей „Боянска черква“. 267 
59 Храм-паметник „Свети Александър Невски“ с криптата. 268 
60 Национален църковен историко-археологически музей при Светия синод. 271 
61 Национален дворец на културата. 272 
62 Национална художествена галерия 276 
63 Етнографски институт с музей при БАН 277 
64 Национален музей "Земята и хората". 278 
65 Национален природонаучен музей при БАН. 280 
66 Музей на историята на физическата култура и спорта в Национален стадион 

"Васил Левски". 
281 

67 Старосел — Тракийски храмов комплекс. 282 
68 Национален археологически институт с музей при БАН. 290 
69 Зоологическа градина. 293 
70 Национален музей „Боянска черква“ 295 
71 Храм Света София. 298 
72 Софийска синагога и исторически музей към нея 300 
73 Димитровград — Исторически музей, Дом-музей „Пеньо Пенев“. 301 
74 Витоша — Черни връх. 304 



НАЦИОНАЛНО  ОБЕДИНЕНИЕ  
СЪХРАНИ  БЪЛГАРСКОТО  
гр. София 1000, п.к. 945 www.suhranibulgarskoto.org 

+359 878 180 101/2/3 info@suhranibulgarskoto.org  
 

 
- 9 – 

Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
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“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

 

75 Копривщица — Архитектурно-исторически резерват. 306 
76 Същинска Средна гора — връх Богдан. 312 
77 Клисура — Исторически музей. 317 
78 Осеновлаг — Манастир „Седемте престола“. 323 
79 Самоков — Исторически музей, Девически манастир „Покров Богородичен“. 325 
80 Рила — връх Мусала. 331 
81 Ботевград - Часовниковата кула. 334 
82 Скравена, Манастир „Свети Николай“, Манастир „Свето Преображение“, 

Паметник-костница на Ботевите четници. 
335 

83 Пещера „Ухловица“ 339 
84 Пампорово — връх Снежанка 341 
85 Връх Голям Перелик, природна забележителност „Чудните мостове“. 343 
86 Златоград — Етнографски ареален комплекс. 348 
87 Широка лъка. 351 
88 Триградско ждрело, пещера „Дяволското гърло“, хижа “Триградски скали”. 353 
89 Ягодинска пещера, Буйновско ждрело. 358 
90 Стара Загора — Регионален исторически музей, Мемориален комплекс 

„Бранителите на Стара Загора“, Неолитни жилища 
361 

91 Казанлък — Литературно-художествен музей „Чудомир“, Тракийска гробница. 365 
92 Шипка (град) — Храм-паметник „Рождество Христово“. 371 
93 Шипка (връх) — Национален парк-музей Шипка, Паметник на свободата. 375 
94 Шумен — Историко-археологичен резерват „Шуменска крепост“, Регионален 

исторически музей. 
376 

95 Шумен — Томбул джамия „Шериф Халил Паша“. 379 
96 Плиска — Национален историко-археологически резерват "Плиска" и Голяма 

базилика в Плиска. 
380 

97 Мадара — Археологически резерват, Паметник „1300 г. България”. 383 
98 Велики Преслав - Национален историко-археологически резерват „Велики 

Преслав“. 
386 

99 Ямбол — Античен град Кабиле, Исторически музей. 388 
100 Елхово — Етнографски музей. 392 
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Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

1 
Банско — Велянова къща, Музей „Неофит Рилски“, Музей „Никола Вапцаров“, 
постоянна иконна изложба „Банска художествена школа“, църква „Света 

Троица“ 
 

Велянова къща 
 Веляновата къща е архитектурно-

етнографски музей, чиято декоративна 
украса е обявена за паметник на културата. 
Това е най-оригиналната банска укрепена 
къща от епохата на Възраждането, която е 
запазена и до наши дни. Къщата е подарена 
от банскалии на Уста /майстор/ Велян Огнев, 
който я изографисва отвътре и отвън, 
превръщайки я в истинско произведение на 
изкуството. Къщата е била много модерна за 
времето си двукатна къща, градена само от 
камък и дърво, с характерните две 
взаимосвързани в приземието скривалища и 

пет стаи на етажа с чардак. 
Голяма ценност представляват стенописната украса на "Синята стая", изкусната 

дърворезба на чардака /централната розета/, геометричните и растителни мотиви в 
югоизточната стая на южната фасада. В едно от приземните помещения е организирана 
етнографска изложба-базар, подобна на тази в Дома на изкуствата и поезията. 

 
Красиво изрисувани стени; Пейзажи от Венеция и Истанбул; Автентична 

възрожденска уредба на къщата - една чудесна илюстрация на тогавашния начин на 
живот. Плановото и функционално разположение на помещенията в къщата - чудесен 
пример за подражание. 

  
Местонахождение: Географски координати: 41° 50' 21" N, 23° 30' E 

Надморска височина: 925 m 
Пощенски код: 2770 
Телефонен код: 0749 
Телефон: 0749/ 88 274 
Адрес: гр. Банско, ул. "Велян Огнев" 5 

Работно време: 9.00-12.00 и 14.00-17.00 ч. 
Печат: Намира се в къща-музей "Никола Вапцаров" 
Възможност за нощувка: Много са възможностите за нощувка в град Банско: 

Туристическа спалня Банско 
Частни квартири (къщи за гости) 
Хотели 

За контакти: тел: 0749/88 274  
Маршрути: Къща-музей Никола Вапцаров 

Музей "Неофит Рилски" 
Постоянна иконна изложба "Банска художествена школа" 
Църква "Света Троица" 
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Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

1 
Банско — Велянова къща, Музей „Неофит Рилски“, Музей „Никола Вапцаров“, 
постоянна иконна изложба „Банска художествена школа“, църква „Света 

Троица“ 
 

Музей „Неофит Рилски“ 
Родната къща на Неофит Рилски е 

архитектурно-строителен и исторически 
паметник на културата - типичен образец на 
банската архитектура от края на XVII и 
началото на XIX в. Неофит Рилски живее в 
къщата до 1811г. Музейната сбирка е открита 
през 1981г. Състои се от две части - 
автентично запазената къща на бележития 
възрожденец с етнографска експозиция и 
документална експозиция, излагаща най-
ценното от богатото наследство на Неофит 
Рилски - главно писма, снимки и книжовен 

материал. Във фонда се съхраняват над 400 документални и веществени материали. 
 
Патриархът на новобългарското образование и просвета Неофит Рилски 

/роден1973/ учи иконопис при Тома Вишанов (Молера) - основоположник на Банската 
художествена школа. Рисува в Рилския манастир, където по-късно става и монах. Целият 
му живот е отдаден на науката и просветата. Автор е на първата българска граматика 
/1835 г./. 

 
Местонахождение: гр. Банско 

Географски координати: 41° 50' 21" N, 23° 30' E 
Надморска височина: 925 m 
Пощенски код: 2770 
Телефонен код: 0749 
Телефон: 0749/ 88 272 
Адрес: ул. "Пирин"17 

Работно време: 9.00-12.00 и 14.00-17.00 ч. без почивен ден 
Печат: Намира се в къща-музей "Никола Вапцаров" 
Възможност за нощувка: Много са възможностите за нощувка в град Банско: 

Туристическа спалня Банско 
Частни квартири (къщи за гости) 
Хотели 

За контакти: тел: 0749/88 272  
Маршрути: Посетете и останалите обекти в град Банско: 

Къща-музей Никола Вапцаров 
Велянова къща 
Постоянна иконна изложба "Банска художествена школа" 
Църква "Св. Троица" 
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Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

1 
Банско — Велянова къща, Музей „Неофит Рилски“, Музей „Никола Вапцаров“, 
постоянна иконна изложба „Банска художествена школа“, църква „Света 

Троица“ 
 

Къща-музей „Никола Вапцаров“ град Банско 
 Къщата, в която от 1912 г. е живял 

със семейството си поетът Н. Й. Вапцаров 
(1909-1942 г.), е превърната в музей и е 
открита за посещение на 2 юли 1953 г. Още 
тогава е запазено и е възстановена па 
указания на членовете на семейството му - 
майка му Елена, брат му Борис и сестра му 
Райна, домашно-битовата среда и 
обстановката по време на неговото детство. 
Част от жилищата в съседство със семейната 
къща са преустройвани в различно време 
(1953-1979 г.) с цел да се изградят 
експозиционна площ и помощни помещения. 
Тук са изложени част от ръкописите на Н. Й. 
Вапцаров, първите публикации на неговите 

стихове, събрани по-късно в отделна стихосбирка. Във витрина се пазят костюмът, ризата 
и часовникът, носени от него преди разстрелът. 

В отделна витрина се пазят и големите награди, дадени на Н. Й. Вапцаров 
посмъртно - орденът "Народна свобода 1941-1944 г." - първа степен и Почетната награда 
за мир, присъдена от Световния съвет за защита на мира и връчена на неговата майка 
през 1952 г. Голям брой снимки, документи и други материали разказват за героичния път 
на Вапцаров до последните му дни в Софийския централен затвор и за разстрела му на 23 
юли 1942 г. 

Музеят разполага с готови беседи чрез видеоматериал на английски, немски, 
френски и руски език. Къщата-музей е обединена в един комплекс с Дома на изкуствата и 
поезията. 

 
Местонахождение: Географски координати: 41° 50' 21" N, 23° 30' E 

Надморска височина: 925 m 
Пощенски код: 2770 
Телефонен код: 0749 
Адрес: гр. Банско, площад Демокрация (Никола Вапцаров) 3 

Работно време: 8.00-12.00 и 14.00-18.00 ч. без почивен ден 
Печат: има печат 
Възможност за нощувка: Туристическа спалня Банско 

Частни квартири (къщи за гости) и хотели 
За контакти: тел: 07437/ 216 , 0749/ 88 304 
Маршрути: Музей "Неофит Рилски" 

Велянова къща 
Постоянна иконна изложба "Банска художествена школа" 
Църква "Св. Троица" 
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Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

1 
Банско — Велянова къща, Музей „Неофит Рилски“, Музей „Никола Вапцаров“, 
постоянна иконна изложба „Банска художествена школа“, църква „Света 

Троица“ 
 

Постоянна иконна изложба „Банска художествена школа“ 
Постоянната иконна изложба е 

уредена в най-старата и запазена сграда в 
Банско - от 1749 г. Обявена е за паметник на 
културата. Къщата е изпълнявала функциите 
на женски метох към Хилендарския, а по-
късно към Рилския манастир. В шест 
изложбени зали се проследява развитието на 
Банската иконописна школа от стенописи, в 
т.ч. от Рилския манастир. Изложбата 
разполага с готови беседи на английски, 
немски, френски и руски език и озвучаване с 
църковни песнопения. 

 
Основател на Банската художествена школа е Тома Вишанов. Предполага се, че в 

края на XVIII век той учи известно време във Виена, където е повлиян от модните течения 
на тогавашната европейска живопис. Създадената от него школа се развива предимно в 
областта на монументалната живопис и иконата. В тази област работят неговият син 
Димитър Молеров и неговият внук Симеон Молеров. Димитър Молеров изписва стените на 
църквата в метоха "Пчелина", на параклиса "Архангелски събор" и на двата странични 
параклиса в Централната църква на Рилски манастир. 

 
Банската възрожденска художествена школа е едно от най-ярките явления в 

историята на българската култура през XVIII - XIX в. Представителите й - зографи, 
резбари и строители, влияят плодотворно върху прогресивните изменения в 
художественото мислене през Възраждането. Наследството им се нарежда между най-
значимите постижения на българския национален гений. Те си сътрудничат с 
представителите на другите културни центрове - градовете Самоков, Трявна, Дебър, но в 
продължение на повече от век запазват в творчеството си неповторимо стилово звучене. 
Стопанското замогване на Банско през XVIII и XIX в., оживените търговски връзки с 
големи културни центрове в Западна Европа, закономерно довеждат и до подем в 
духовния живот. Важна роля в това отношение играят и връзките с Атон и Рилския 
манастир. 

 
Монументалната живопис на Банската школа от последните десетилетия на XIX век 

представлява един от най-интересните примери за фолклоризация на религиозното 
изкуство в страната. По същество Банската школа за разлика от другите школи на епохата 
продължава да живее като типично Възрожденско явление чак до Балканската война. 

 
Местонахождение: гр. Банско 

Географски координати: 41° 50' 21" N, 23° 30' E 
Надморска височина: 925 m 
Пощенски код: 2770 
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Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

 

Телефонен код: 0749 
Телефон: 0749/ 88 273  
Адрес: ул."Яне Сандански" 3 

Работно време: 9.00-12.00 и 14.00-17.00 ч. Почивни дни събота и неделя  
Печат: Намира се в къща-музей "Никола Вапцаров" 
Възможност за нощувка: Много са възможностите за нощувка в град Банско: 

Туристическа спалня Банско 
Частни квартири (къщи за гости) 
Хотели   

За контакти: тел: 0749/88 273 
Маршрути: Посетете и останалите обекти в град Банско: 

Къща-музей Никола Вапцаров 
Музей "Неофит Рилски" 
Велянова къща 
Църква "Света Троица"  
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Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

1 
Банско — Велянова къща, Музей „Неофит Рилски“, Музей „Никола Вапцаров“, 
постоянна иконна изложба „Банска художествена школа“, църква „Света 

Троица“ 
 

Църква „Света Троица“ 
Храмовият комплекс "Света Троица" е 

една от най-големите исторически и културни 
забележителности на град Банско. Църквата, 
която като архитектурен тип представлява 
трикорабна псевдо базилика и е една от най-
големите в страната, е строена през 1835 г. 
от местни строители - Григор Доюв, Лазар 
Глушков по инициативата и с материалната 
подкрепа на влиятелния търговец Лазар 
Герман (Голев). Иконостасът и рисунките по 
колоните и свода в нея са дело на Велян 
Огнев - представител на Дебърската 
художествена школа, а иконите са изписани 
от прочутите майстори на Банската 
иконописна школа Димитър и Симеон 

Молерови. Църквата е образец на великолепен синтез между архитектурни обеми и 
пространства, дърворезба, фрескова живопис и икони. Нейният величествен силует 
прекрасно хармонира с изградената в непосредствена близост тридесет метрова 
часовникова кула-камбанария. 

 
Църквата е дълга 44 м, широка 22 м и е висока 9,5 м. 
 
 

Местонахождение: гр. Банско 
Географски координати: 41° 50' 21" N, 23° 30' E 
Надморска височина: 925 m 
Пощенски код: 2770 
Телефонен код: 0749 
Телефон: 0749/ 88 344 

Работно време: 8.00-18.00, до 17.00 ч. през зимата 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Много са възможностите за нощувка в град Банско: 

Туристическа спалня Банско 
Частни квартири (къщи за гости) 
Хотели 

За контакти: тел: 0749/88 344 
Маршрути: Посетете и останалите обекти в град Банско: 

Къща-музей Никола Вапцаров 
Музей "Неофит Рилски" 
Велянова къща 
Постоянна иконна изложба "Банска художествена школа" 
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Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

2 
Пирин — Връх Вихрен 

 
 Вихрен е най-високият връх на 

Пирин. Със своите 2914 метра той е втори по 
височина в България след Мусала в Рила и 
трети на Балканския полуостров след 
Митикас в Олимп (Гърция). Намира се в 
северния дял на Пирин на главното било 
между върховете Кутело (на северозапад) и 
Хвойнати (на югоизток). С тези два върха го 
свързват седловините Кабата (2535 м) на юг 
и Премката (2610 м) на север. Средните 
годишни валежи са 1150 мм, а снежната 
покривка достига до 3 м. Средният годишен 
абсолютен минимум на температурите е 
между (-25 С) и (-21 С), а максималните 
температури са между 15 С и 23 С.  

 
До 1942 г. върхът се нарича Елтепе. Сега това име носи малкият заслон в Големия 

казан под върха. 
 
Гледан от Банско Вихрен прилича на пресечена пирамида, а от юг - на 

четиристенна пирамида. За този връх е характерно, че изглежда по много различен начин 
от различните посоки. Скалите, които изграждат Вихрен, са мрамори, които не задържат 
вода, поради което в целия район на върха няма реки и езера. Най-близките езера са 
Влахините на югозапад. Растителността по склоновете на Вихрен е бедна - трева и лишеи, 
докато животинският свят е по-богат - има птици, дребни гризачи, но най-вече диви кози, 
които обитават Казаните в подножието на върха. Тук ще откриете цветето еделвайс, което 
се среща в изобилие по скалния ръб Джамджиеви скали. 

 
Как да стигнем до върха? 
От страната на хижа Вихрен върхът представлява стръмен купол, по който се качва 

основната пътека, известна като "Царската пътека". Тя стига до Кабата и оттам атакува 
самата пирамида. От страната на Казаните се издига отвесна стена, висока до 300 м, по 
която има изградени няколко алпинистки маршрута. В подножието и има вечен сняг - 
малък ледник с размери 90 на 40 м. Тази стена е изкачена за пръв път през 1934 г. от 
германските алпинисти В. Мозел и Ф. Ауер, а в зимно време през 1949 г. от Ал. Белковски 
и Вл. Лободин. От страната на Кутело и Премката Вихрен представлява остър купол, по 
който върви трудна и изсечена в скалите пътека, но това е най-лесното от психологическа 
гледна точка изкачване. Има и трети начин за изкачване на върха, който обаче се 
препоръчва само за туристи с опит в катеренето. Става дума за маршрута по ръба 
Джамджиеви скали, който отделя Казаните от долината на хижа Вихрен. 

 
Местонахождение: Намира се в северния дял на Пирин на главното било между 

върховете Кутело (на северозапад) и Хвойнати (на югоизток). 
Географски координати: 41°46'02.3"N, 23°23'55.9"E 
Надморска височина: 2914 метра 
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Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

 

Работно време: 24 часа в денонощието, 365(366) дни в годината 
Печат: Намира се в туристическата спалня в Банско. 
Възможност за нощувка: Възможност за нощуване в х."Вихрен" или х."Бъндерица". 

Транспорт до хижите - маршрутни таксита от автогарата в 
гр.Банско. 
Много са възможностите за нощувка в град Банско: 
Туристическа спалня Банско 
Частни квартири(къщи за гости) 
Хотели   

За контакти: Туристическо дружество "Вихрен", тел. 07443/ 8279 
Маршрути: Изкачване на върха от: 

хижа Вихрен по "Царската пътека" 
страната на Кутело и Премката по изсечена в скалите пътека 
Казаните през стената по алпийски способ 
ръба Джамджиеви скали, който отделя Казаните от долината на 
хижа Вихрен 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

3 
Добърско — Черква „Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ 

 
Черква „Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ 

 Добърско е малко планинско село в 
Разложката котловина. То е старинно 
българско селище. Селото се намира на около 
17 км северно от общинския център - 
гр.Разлог. Разположено е на предната част на 
планински хребет в южна Рила, място с 
надморска височина около 1000 м. 

 
Храмът "Свети свети Теодор Тирон и 

Теодор Стратилат" е изграден като 
трикорабна базилика от камък и хоросан (на 
места и с тухли) през 1614 година от будни и 
заможни добърчани. 

 
Църквата е обявена за паметник на културата и е вписана в книгата на ЮНЕСКО. 
 
Най-видният ктитор (дарител) на храма е Хасия, който е посетил Йерусалим и 

пренася свещена пръст от Божи гроб. Така се дава възможност на хората, които не могат 
да стигнат до Божи гроб, посещавайки храма да получат божигробска благословия, 
духовно пречистване и благодат тук на това свято място. 

 
Легенди разказват, че първите заселници в селото са били ослепените след 

битката в Беласица през 1014 г. Самуилови войници. Те намират изцеление от лечебната 
вода, която извира в двора на средновековната църква "Св. Теодор Тирон и Теодор 
Стратилат". Легендата гласи, че с водата от изворчето в двора на старата църква е 
лекувал очите си още Климент Охридски. Тези предания намират своето отражение в 
стенописите на църквата. 

 
По централния и по двата допълнителни корпуса няма и един милиметър празно 

място. Всичко вътре е изографисано. Нито едно изображение не е реставрирано, само са 
почиствани от експерти. Точната бройка на образите в храма е 460, което е нещо 
невиждано с оглед на малката площ, върху която са разположени. 

 
Зографите не са пропуснали да отдадат необходимото на тримата майстори-

строители - Станко, Смилен и Спас, както и на ктиторите на храма - Богдан, Хасна и сина 
на Богдан. Пред олтара са подредени иконите на свети Теодор Тирон, свети Теодор 
Стратилат, Богородица, Христос, Йоан Кръстител и Архангел Михаил. На тавана Исус 
Христос е изографисан в ракета, а върху една от стените е изобразено как се приземява с 
помощта на някакви специални приспособления, сякаш слиза от капсула, досущ като 
днешните космонавти. Нависоко са изрисувани и войниците на българския цар Самуил. Те 
мият слепите си очи с чудодейна вода. Според легендата много от тях след злощастната 
битка в планина Беласица са минали през Добърско и останали да зимуват тук. Харесали 
им местните моми, задомили се и създали прочутата добърска школа на певци слепци. 

 

 

http://www.pravoslavieto.com/hramove/dobarsko/stenopisi/preobrazhenie.jpg
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 Край храма и днес има извор, който 
лекува болките на очите. Няколко измивания 
в него и забравяте за проблемите с очите, 
уверяват жителите на селото. На пода в 
храма е положена плоча с двуглав орел - 
символ на руската църква и дар от руски 
монаси. В краката на гордата птица са 
жезълът и скиптърът, символи на светската и 
църковната власт, които само обединени 
водят народите напред. На плочата експерти 
са разчели изписана 1122 година. 
Материалът, от който е строена църквата, 
също е характерен за XI-XII век. Така че 
нищо чудно храмът да е още по-стар. Друга 
легенда разказва, че цар Иван Шишман се е 

венчал точно в тукашната света обител. Първият писмен документ за нея се пази в 
Рилския манастир и е негова царска грамота от 1378 година. 

 
Поредна забележителност е камбаната в храма, подарена през 1888 година от 

монасите в манастира Ватопед в Атон. Върху нея все още се разчита надписът, който 
гласи : Подаряваме камбаната на община Недобърско (б.а.-старото име на Добърско) в 
знак на добрите ни отношения". Несъмнено църквата "Свети свети Теодор Тирон и Теодор 
Стратилат" е безценно национално богатство, с изключително висока архитектурно-
художествена стойност. Обявена е за художествен паметник на културата с национално 
значение. Храмът заслужава да бъде под егидата на ЮНЕСКО, категорични са жителите на 
село Добърско. 

 
Местонахождение: село Добърско  

Географски координати: 41° 58' 0 N, 23° 28' 60 E 
Надморска височина: 1070 метра 
Население: 669 
Пощенски код: 2799 
Телефонен код: 074406 

Работно време: 8.00-12.00 и 13.00-17.00 ч.; събота и неделя с предв. уговорка 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: хижа Добърско 

Хотели в град Разлог и околността 
За контакти: Когото и да попитате в селото ще ви каже, къде се намира 

черквата. 
Маршрути: До хижа Добърско - 1750 метра надморска височина. 

Около 1,30 часа по маркирана пътека (11 км по шосе с 
трошенокаменна настилка и черен път). 
 
От хижа Добърско до: 
хижа "Македония" - 3,00 часа 
Малък Мечи връх (2474 м) - 3,30 часа 
хижа "Чакалица" - 4,00 часа 
хижа "Семково" - 4,30 часа  
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“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

4 
Мелник — Исторически музей, Кордопулова къща, Роженски манастир 

„Рождество богородично“ 
 

Исторически музей - Мелник 
Градският исторически музей в Мелник 

е разположен в Пашовата къща, строена през 
1815 г. и състояща се от каменно приземие и 
паянтов етаж със салон - общо 8 помещения. В 
приземния етаж на музея е показан основният 
поминък на този град и района - 
винопроизводството от местната мелнишка 
лоза. Показани са снимки на мелнишки изби, 
бъчви и др., свързани с обработката и 
съхраняването на мелнишкото вино. 

 
 
 

Местонахождение: Град Мелник се намира на 24 км от Сандански. До него води 
част (12 км) от международния път София-Атина. Има и 
редовна автобусна линия за Петрич, Благоевград и София. 
Близката жп гара Дамяница, от линията София-Кулата, е на 12 
км от Мелник. 
 
Географски координати: 41° 31' N, 23° 24' E 
Надморска височина: 437 метра 
Население: 400  
Пощенски код: 2820 
Телефонен код: 07437 
 
ул. Мелник  

Работно време: 09.00 - 18.00 ч. 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: град Мелник 

Разнообразни са възможностите за нощувка и прехрана. Най-
много удобства предлага големият хотел-ресторант “Мелник” в 
центъра на града. Най-предпочитани са обаче семейните 
хотели в старите къщи, предлагащи домашен уют и българско 
гостоприемство. 
Ето някои от тях: “Лумпаровата къща”, “Узуновата къща”, 
“Милушевата къща”, “Родина”. Всяка от тях предлага 
оригинална национална кухня. Най-евтино може да се 
пренощува в туристическата спалня, помещаваща се в 
старинната Паскалева къща. Има и около 20 други частни 
квартири. 
 
На палатка в околностите. 
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Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
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х. Пирин - 5 часа пеша ,за информация и резервации: 02/980 
12 85; 0896/688 319; 0896/688 320  

За контакти: тел: 07437 /229 
Маршрути: Роженски манастир - 6 км, построен ХІІІ в.(има печат). 

Работно време на манастира за туристи: 08.00 - 18.00 ч. 
Можете да стигнете до манастира за около 1 час по пътека 
през мелнишките пирамиди. Горещо ви препоръчвам този 
маршрут - така ще видите красотата на Мелник от птичи 
поглед. 
Времетраене на маршрута 1 - 1.3 часа. 
 
Гробът на Яне Снадански е в непосредствена близост до 
Роженския манастир 
хижа Пирин 
От Роженският манастир продължавате към хижа Пирин. 
До хижата се достига за около 5 часа пеша. Маршрута е със 
средна трудност и красиви гредки. За информация и 
резервации на хижа Пирин: 02/980 12 85; 0896/688 319; 
0896/688 320 
 
Местността Рупите - храм паметник "Света Петка Българска"- 
10 км. 
 
вр. Кожух  
 
х. Беласица   
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Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

4 
Мелник — Исторически музей, Кордопулова къща, Роженски манастир 

„Рождество богородично“ 
 

Кордопулова къща 
Кордопуловата къща в Мелник, 

построена през 1754, е най-голямата 
възрожденска къща на Балканския 
полуостров, която е запазена до днес. 
Построена е специално за производство, 
съхранение и търговия на вино и е закупена 
от богатия и прочут търговец Манол 
Кордопулов, известен още като Манолис 
Кордопулос. В нея са показани венециански 
стенописи, дърворезби и стъклописи, както и 
огромни бъчви за съхранение на мелнишко 
вино. Къщата е №4 от 100 национални 
туристически обекта. Намира се в източната 
част на града. Предполага се, че 
Кордопуловата къща и църквата "Св. Никола" 

са построени от един и същ майстор. 
 
В къщата, която според някои източници е втора по големина в страната, е 

изложена мелнишка изба, като тя е издълбана в скалата и така е оформен 150-метров 
(според друг източник 80-метров) тунел. В избите могат да се поберат 300 тона вино, като 
най-голямата бъчва побира 12,5 тона. Коридорите са сравнително тесни и на места ниски. 
Избата разполага със специални канали и вентилационна система. Два от четирите етажа 
на постройката са изградени от камък. Седем вътрешни стълбища свързват различните 
етажи и мансарди. В залата влиза светлина през 24-те прозорци, подредени в две редици. 
Горната редица е от цветно венецианско стъкло, което пропуска меко светлината, падаща 
върху изрисуваните стени, дърворезби и долапи. Дървените етажи са покрити с пъстри 
черги. Покрай три стени има места за сядане под еркерните прозорци. 

 
Пашовата, Цинцаровата и Болярската къща са разположени на близко разстояние 

от Кордопуловата къща. Къщата е служила за убежище на Яне Сандански в годините 
преди Първата световна война. Последният от рода Кордопулос е убит през 1912. 
Собственик на къщата става Агнеса, която е била или прислужница, или сестра на 
Кордопулос. Омъжва се за Георги Цинцара, но нямат деца. Осиновяват племенника си 
Гавраил, който е бащата на Никола Паспалев, сегашният стопанин на Кордопуловата 
къща. През 1974-1980 къщата е реставрирана. Днес тя е частен музей и се посещава от 
30 000 туристи годишно.  

 
Местонахождение: Град Мелник се намира на 24 км от Сандански. До него води 

част (12 км) от международния път София-Атина. Има и 
редовна автобусна линия за Петрич, Благоевград и София. 
Близката жп гара Дамяница, от линията София-Кулата, е на 12 
км от Мелник. 
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издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

 

Географски координати: 41° 31' N, 23° 24' E 
Надморска височина: 437 метра 
Население: 400  
Пощенски код: 2820 
Телефонен код: 07437 

Работно време: лято 8.00 - 20.00; зима 8.00 - 17.00; без почивен ден  
Печат: Да 
Възможност за нощувка: град Мелник 

Разнообразни са възможностите за нощувка и прехрана. Най-
много удобства предлага големият хотел-ресторант “Мелник” в 
центъра на града. Най-предпочитани са обаче семейните 
хотели в старите къщи, предлагащи домашен уют и българско 
гостоприемство. 
Ето някои от тях: “Лумпаровата къща”, “Узуновата къща”, 
“Милушевата къща”, “Родина”. Всяка от тях предлага 
оригинална национална кухня. Най-евтино може да се 
пренощува в туристическата спалня, помещаваща се в 
старинната Паскалева къща. Има и около 20 други частни 
квартири.  
 
На палатка в околностите. 
 
х. Пирин - 5 часа пеша ,за информация и резервации: 02/980 
12 85; 0896/688 319; 0896/688 320  

За контакти: 07437/ 265, 0889/ 55 77 83 
Маршрути: Роженски манастир - 6 км, построен ХІІІ в.(има печат). 

Работно време на манастира за туристи: 08.00 - 18.00 ч. 
Можете да стигнете до манастира за около 1 час по пътека 
през мелнишките пирамиди. Горещо ви препоръчвам този 
маршрут - така ще видите красотата на Мелник от птичи 
поглед. 
Времетраене на маршрута 1 - 1.3 часа. 
 
Гробът на Яне Снадански е в непосредствена близост до 
Роженския манастир 
 
хижа Пирин 
От Роженският манастир продължавате към хижа Пирин. 
До хижата се достига за около 5 часа пеша. Маршрута е със 
средна трудност и красиви гредки. За информация и 
резервации на хижа Пирин: 02/980 12 85; 0896/688 319; 
0896/688 320 
 
Местността Рупите - храм паметник "Света Петка Българска"- 
10 км. 
 
вр. Кожух 
 
х. Беласица 
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Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

4 
Мелник — Исторически музей, Кордопулова къща, Роженски манастир 

„Рождество богородично“ 
 

Роженски манастир „Рождество богородично“ 
Роженският манастир е втората по 

големина обител в Пиринска Македония след 
Рилския манастир и е един от няколкото 
средновековни български манастира, 
сравнително добре запазени и до днес. 
Според източници, пазени в Атон, Гърция, 
той е създаден през 890 г. 

 
Манастирският комплекс се състои от 

черква, параклис-костница, жилищни и 
стопански сгради. Роженският манастир е 
един от големите манастири в България. 

 
Манастирът има неправилна шестоъгълна форма, като жилищните сгради 

обграждат красив двор, в средата, на който е разположена църквата. Всички сгради са 
конструирани в различни периоди, като монашеската трапезария, костницата и няколко 
от селскостопанските сгради са най-стари, още отпреди опожаряването през 17-ти век. 
Освен с добре запазените стенописи, манастирът е известен и със своите стъклописи и 
уникални дърворезби. Както и други манастири, така и Роженския си има своя чудотворна 
икона-защитничка (на Дева Мария), която се пази в кивот в параклиса “Св. Св. Козма и 
Дамян”. Според преданието, иконата е едно от малкото копия от светено желязо, 
собственост на вдовица от Никея (Гърция). При управлението на Импреатор Теофилус, 
известен по византийско време със своето преследване на иконопоклоничеството, 
вдовицата хвърля иконата във водите, за да избегне нейното унищожение от императора. 
Тя не потънала и плавала години преди да достигне портите на манастира Ивирон в 
Гърция през 999 г. 

 
В манастира живеят над 20 монаси. Храмовият празник е на 8-ми септември , в 

чест на раждането на Св. Богородица, когато хора от целия регион се събират да участват 
в празненствата. 

 
Църквата на манастира – Свето Рождество Богородично, впоследствие дава името 

си на близкото село Рожен. По време на Деспот Алексий Слав, местен владетел при 
царуването на Цар Калоян (1197-1207) и неговия племенник, манастирът е обогатен с 
няколко нови сгради. През 17 век бива опожарен, но е възстановен в началото на 18 век с 
финансовата помощ на богати българи от цялата страна. Реконструкцията започва през 
1715 г., а църквата е изцяло завършена през 1732 г. Манастирът достига своя апогей през 
19 век, когато служи като регионален духовен център и притежава много земи в околната 
местност. 

 
До манастира е двуетажният параклис-костница "Рождество на Св. Йоан Кръстител" 

с апсида в самата източна стена, построен през 1597 г., а стенописан през 1662 г. На 
около 200 м източно е черквата "Св. Св. Кирил и Методий", построена през 1914 г., за да 
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обслужва българите, които гърците не пускали в манастира. Инициативата за 
построяването и е на легендарния български воевода Яне Сандански. Той със свои 
съратници участва в освобождението на българска Македония. Край манастира е и гробът 
му.  

 
Днес Роженският манастир е добре поддържан и е отворен за посетители през 

цялата година. 
 
В манастира е сниман игралният филм "Време разделно”. 
 

Местонахождение: Роженският манастир е разположен на около 5 км. от гр. 
Мелник в ниските части на Пирин. Той предлага изключителна 
гледка до върховете на Пирин и Беласица, както и до 
популярните мелнишки мелове – разположени около града 
пирамидални хълмове, образувани от ерозия. 

Работно време: 08.00 - 18.00 часа за туристи  
Печат: Да 
Възможност за нощувка: В Манастира може да се нощува, а уютните механи в с. Рожен 

предлагат традиционна българска кухня и домашно мелнишко 
вино. 
На палатка в околностите на манастира. 
 
Само на 500 м. надолу по пътя има мотел и ресторант, а 
отдалечения на 5 км. гр. Мелник е популярна туристическа 
дестинация и предлага богат избор от чудесни места за спане и 
храна. 
 
х. Пирин - около 5 часа пеша, за информация и резервации: 
02/980 12 85; 0896/688 319; 0896/688 320  

За контакти:  
Маршрути: гр. Мелник - Роженски манастир през Мелнишки пирамиди - 

1,15 ч. 
гробът на Яне Сандански - край манастира 
х. Пирин - 5.30 часа пеша  
х. Беласица (Петрич) 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

5 
Петрич — село Рупите, храм-паметник „Света Петка Българска“, Самуилова 

крепост 
 

село Рупите, храм-паметник „Света Петка Българска“ 
Рупите е малко планинско селце 

разположено в югоизточната част на 
Благоевградска област, на около 10-12 км 
разстояние от Петрич, на десния бряг на река 
Струма. Местността представлява кратер на 
изгаснал вулкан, а обликът й се оформя от 
вулканичния хълм Кожух, термалните извори 
и хълма Пчелина.  

 
Името "Кожух" произлиза от формата 

на възвишението, наподобяваща наметнат 
кожух. Връхната му точка е на 281 м над 
морето, но поради малката надморска 
височина на Петричкото поле, се извисява 
като истинска планина. 

 
Кожух планина е обявена за природна забележителност през 1962 г., заради 

интересния й произход и разпространените тук редки представители на флората и 
фауната. 

 
Рупите отдавна е придобила широка известност като мястото, в което се е 

зареждала с енергия и е приемала посетители най-популярната българска пророчица 
Вангелия Гущерова, наричана от народа - "баба Ванга" (3.Х.1911-11.VІІІ.1996 г.).  

 
Според легендата, когато Ванга е била на 6 години и се е явил ангел, който и 

предложил да избере между зрението и ясновидството и тя е избрала второто. 
Придобитите впоследствие прорицателски и лечителски способности и печелят голям брой 
поклонници и последователи, а видението, което получава за град Варна залят от вода 
води до откриването на голямо подпочвено езеро намиращо се под града. 

 
Попитали Ванга защо стои на това място. А тя отговорила: 
 
“- Имам определено време колко да стоя тук. Това място тук е много особено. 

Служи ми като акумулатор и от него аз черпя енергия и сила. Някога тук е горял страшен 
огън, а този хребет над нас крие една голяма тайна.”  

 
През 1992 г. пророчицата построява черквата "Св. Петка Българска", превърнала 

се веднага в място за поклонение за хиляди нуждаещи се хора. Иконите на иконостаса са 
рисувани от известния художник проф. Светлин Русев, като образите на светците са 
прекалено реалистични и не се одобряват от Св. Синод. Повечето от обикновените хора, 
обаче, ги харесват, за което свидетелства и нескончаемият поток от посетители. В близост 
може да се види и къщичката на леля Ванга. 
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Непосредствено до комплекса извира топла минерална вода с температура 78 0С и 
дебит 35 л/сек. Част от водата е каптирана и по тръбопровод е отведена до гр. Петрич. 
Останалата част образува гьолове, в които могат да се видят търсещи избавление от 
различни болести хора. 

 
На 2 км. източно от с. Рупите в местността Кожух се намират руините от един от 

най-големите антични градове по долината на Струма, съществувал от ІV в. пр. Хр. до VІ 
в. сл. Хр. В досегашната исторически изследвания този град се свързваше с античната 
Петра. Откритият тук през 2002 г. латински надпис от 309 г. сл. Хр. по недвусмислен 
начин доказа, че край село Рупите се е намирал античния град Хераклея Синтика, 
споменат многократно от античните автори. Досега този град бе локализиран на юг от 
Беласица. 

 
Всяка година в Рупите на 15 август, (Успение Богородично) се провежда 

традиционен събор. Предлагат се лакомства, играчки и дрехи. Свири се традиционна 
музика от Югозападнa България и се танцуват местни хора. Популярни спортни 
мероприятия по време на събитието са футболът и народната борба. 

 
Местонахождение: Рупите е малко планинско селце разположено в югоизточната 

част на Благоевградска област, на около 10-12 км разстояние 
от Петрич, на десния бряг на река Струма. 

Работно време: 8.00-19.00 часа за туристи 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: На палатка в околностите. 

 
хижа Пирин - за информация и резервации: 02/980 12 85; 
0896/688 319; 0896/688 320 
 
хижа Беласица - 0888 872 409  

За контакти: тел: 0724/20 50; 0887/66 76 70 
Маршрути: вр. Кожух 

Изкачването може да стане директно от черквата на леля Ванга 
за около час. Пътеки почти няма, но като ориентир може да се 
използва стълбът за високо напрежение, издигащ се на 
седловината вляво от вр. Кожух. Покоряването му никак не е 
лесно, поради големия наклон и липсата на очертана пътека и 
е по силите само на опитни туристи. Правят впечатление 
вулканичните скали, скалните пирамиди в основата на 
"планината", както и един "обесен" камък като този в Рила. 
Гледката от върха е приказна, като от него се вижда както 
цялото Петричко поле, така и обкръжаващите го планини. 
 
гр. Мелник  
 
Роженският манастир 
 
х. Беласица - над Петрич  
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

5 
Петрич — село Рупите, храм-паметник „Света Петка Българска“, Самуилова 

крепост 
 

Самуилова крепост 
Самуиловата крепост се намира на 

десния бряг на река Струмешница, в полите 
на Беласица. На това място през 1014 г. се е 
разиграла една от най-големите трагедии в 
историята на българската държава. При битка 
в околностите на крепостта византийският 
император Василий ІІ, наречен Българоубиец, 
разгромил българската войска, предвождана 
от цар Самуил и я пленил почти изцяло. Цар 
Самуил и неговото обкръжение едва успели 
да се спасят. Съобразно християнската 
доктрина, пленени християни трябва да бъдат 
освобождавани след края на войната. 
Византийският император потъпкал това 
военно правило и ослепил пленената 14-

хилядна българска войска, като оставил на всеки сто души по един водач. 
 
През 1982 г. с голям митинг-събор е открит Национален парк-музей "Самуилова 

крепост". Самуилова крепост e името на средновековна крепост, разположена между 
планините Беласица и Огражден в т.нар. Ключка клисура. Намира се на невисок хълм на 
десния бряг на река Струмешница, на 5 км северно от село Ключ. Построена е вероятно в 
периода 1009-1013 г. по време на управлението на цар Самуил. 

 
Крепостта е изградена върху основите на тракийско и раннобългарско славянско 

селище. В съчиненията на византийските хронисти се известява за преграждането на 
Ключката клисура с цяла система от отбранителни съоръжения, които започват от 
склоновете на Беласица, южно от село Ключ и опират на север в слоновете на Огражден. 
Укрепителните съоръжения се простират в протежение на повече от 8 км. Разположението 
на Самуилова крепост позволява да се контролира цялата долина и да се използва като 
команден военностратегически пункт на цялостната укрепителна система. 

 
Върху хълма цар Самуил изгражда землено укрепление, защитено от три вала и два 

рова, концентрично разположени. В най-високата част е построена правоъгълна 
наблюдателна и отбранителна кула с основи от ломени камъни, споени с кал. 

 
Местонахождение: Самуилова крепост се намира край прочутото със загадките си 

село Ключ, на 20 километра югозападно от Петрич и само на 4 
км от границата с Македония. 

Работно време: 8.15-16.00 часа. Почивни дни - неделя и понеделник. Може и с 
уговорка по телефона ако няма човек в момента. 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: На палатка до крепостта. 

хижа Пирин - за информация и резервации: 02/980 12 85; 
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0896/688 319; 0896/688 320 
хижа Беласица 0888 872 409 
Туристическа спалня "Петрич" 

За контакти: 0887/112504 - Юлия Маркова – уредник 
Маршрути: вр. Кожух 

Изкачването може да стане директно от черквата на леля Ванга 
за около час. Пътеки почти няма, но като ориентир може да се 
използва стълбът за високо напрежение, издигащ се на 
седловината вляво от вр. Кожух. Покоряването му никак не е 
лесно, поради големия наклон и липсата на очертана пътека и 
е по силите само на опитни туристи. Правят впечатление 
вулканичните скали, скалните пирамиди в основата на 
"планината", както и един "обесен" камък като този в Рила. 
Гледката от върха е приказна, като от него се вижда както 
цялото Петричко поле, така и обкръжаващите го планини. 
 
гр. Мелник  
 
Роженският манастир 
 
х. Беласица - над Петрич  
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6 
Несебър — Архитектурно-исторически резерват - Археологически музей; 

Поморие — Музей на солта 
 

Архитектурно-исторически резерват - Археологически музей 
 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
Разположеният върху малък скалист 

полуостров Несебър е един от най-
живописните градове по българското 
Черноморие, а хилядолетната му история и 
многобройните му паметници го правят 
изключително ценен за българската и 
европейската наука и култура. Градът е 
основан от траките в края на II-то хил.пр.Хр. 
В края на VI в.пр.Хр. гръцки колонисти го 
превръщат в гръцки полис /град-държава/, 
Рим го включва в своята империя в 
Iв.пр.Хр.,а в IV век Несебър е в границите на 
Византия. Завладян от българите в 812 г., 
Несебър достига своя разцвет през XIII - XIV 

век. Попада под властта на османските турци заедно със столицата на Византия - 
Константинопол през 1453 г. През 1878 г. посреща освободителните руски войски. 

 
Археологическите проучвания на несебърския полуостров и неговата акватория 

през последните четири десетилетия разкриха богати колекции от значими паметници на 
културата, илюстриращи историята на антична Месамбрия и средновековен Несебър. 
Голяма част от тях са експонати в новия Археологически музей на Несебър. 
Експозиционната площ на музея обхваща фоайе и четири зали. 

 
ПЪРВА ЗАЛА - МЕСАМБРИЯ И ТРАКИТЕ 
Във фоайето е изложена дипломата на ЮНЕСКО, документираща вписването през 

1983 г. на старата част на град Несебър в листата на световното културно наследство. 
 
Името на града е звучало различно на езиците на неговото население. Траки и 

гърци са го произнасяли Месамбрия. Гръцкият географ Страбон пише: "Следва 
Месамбрия, колония на мегарците, по рано наричана Мелсамбрия, т.е. "град на Мелса", 
понеже основателят и се нарича Мелса, а пък на тракийски "брия" означава град. 
Римляните и византийците наричат града Месемврия, но помнят нейния основател. Върху 
надгробната плоча на римлянката Юлия четем:... Месамбрия е моята родина от "Мелса" и 
"брия"... Българските му обитатели през среднове-ковието оставят името Несебър. 

 
В акваторията на двете градски пристанища са открити голям брой каменни котви 

от XII - IX в.пр. Хр., доказващи активно мореплаване на местните жители през тази ранна 
епоха Най-многобройните останки от бита на древните траки са сивочерните керамични 
съдове с врязани и релефни орнаменти от IX - VI в.пр.Хр. 
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В Месамбрия е открит един изключително важен надпис декрет в чест на 
тракийския вожд Садала, от III в.пр.Хр. Този паметник дава богата информация за 
взаимоотношенията на гръцкия полис със съседните траки. Експонираното сребърно 
съкровище от монети - тетрадрахми, в които преобладават тракийските имитации, 
допълва сведенията за ролята на местното тракийско население в политическия и 
икономически живот на града през 11-1 в. пр. Хр. 

 
ВТОРА ЗАЛА - ПОНТИЙСКИЯТ ПОЛИС МЕСАМБРИЯ 
След колонизацията на полуострова от заселници от град Мегара и нейните 

колонии Бизантион и Калхедон в края на VI в.пр.Хр., Месамбрия Понтика става полис от 
гръцки тип, тясно свързан с бита и културата на народите населяващи крайбрежието на 
Средиземно, Мраморно и Черно море. Широките търговски връзки, духовния и културен 
живот и разцвета на художествените занаяти в този малък град на тракийското 
крайбрежие богато са илюстрирани с многобройни паметници от VI - II в.пр.Хр. 

 
Месамбрия се е управлявала от съвет избиран от народно събрание. Техните 

решения -декрети, издълбани върху мрамор са били поставяни в главния храм на града - 
храма на бог Аполон. В Месамбрия са открити голям брой почетни декрети - в чест на 
изтъкнати личности и техните благородни дела: на учителя от Калатис, на лекаря 
Главкий, на жрицата на богиня Деметра и др. 

 
Уникални паметници, документиращи административния живот на Месамбрия през 

II в.пр.Хр. са мраморните оброчни плочи открити в подножието на храма на Зевс. Върху 
релефните полета на тези скулптурни паметници са изобразени градските магистрати по 
време на тържествена церемония в чест на Мелса, на хероя Созополис и т.н. 

Месамбрийските скулптори са оставили много произведения на надгробната и 
култова пластика. 

 
Върху надгробните плочи са изобразени сцени от живота на месамбрийци: Матрои, 

жена на Тюндарих, Каликрита дъщеря на Хипарх, Менис син на Атанайон, танцуващата 
Агазиклея дъщеря на Ной и др. В некропола на Месамбрия са открити четири 
изключително редки бронзови съда т.н. хидрии. Експонираните три хидрии, използвани за 
погребални урни, са украсени под вертикалните си дръжки с по една апликация със 
сюжет от гръцката митология. Домовете си месамбрийци се украсявали със статуетки от 
печена глина т.н. теракоти: на божества, елегантни дами, грациозни момичета. Голяма 
част от тях са внасяни, а откритите калъпи свидетелстват и за местно производство. 

 
Богат и разнообразен е религиозният живот на месамбрийци. Интерес представлява 

откритата част от колосалната статуя на бог Аполон, торсът от статуята на бог Херакъл, 
великолепната статуя на богинята на щастието Тюхе - IV в.пр.Хр. и др. В Несебър е 
открита и експонирана най-богатата колекция от керамична архитектурна украса от 
елинистически къщи: сими, антификси, фронтални керемиди с пластична украса. 

 
Между погребалните дарове в гробниците на Месамбрия се срещат изящно 

изработени златни накити: аграфи, обици, пръстени, огърлици, част, от които са 
произведени в местни ювелирни ателиета. Месамбрия като самостоятелен полис сече 
монети още от V в.пр.Хр. Открити са монети от злато, сребро и бронз от няколко основни 
типа. Върху лицевата страна на най-разпространените монети е представен знака на 
Месамбрия - коринтски шлем с грива, а на обратната страна - колело със спици и 
началните букви на името на града МЕСА. Най-добра представа за търговските връзки на 
Месамбрия през VI - II в.пр.Хр. дава вносната керамика : чернофирнисови кантароси, 
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киликси. аскоси, лампи, релефни купички т.н."мегарски чаши", а също така и големият 
брой амфори и амфорни печати, открити на сушата и в акваторията на полуострова. 

 
ТРЕТА ЗАЛА - МЕСЕМВРИЯ В ПРЕДЕЛИТЕ НА РИМ, ВИЗАНТИЯ И БЪЛГАРИЯ 
През епохата на римското владичество Месемврия продължава да търгува, да сече 

монети, да развива местните занаяти. От това време са керамичните съдове покрити с 
червен лак, мраморните надгробни плочи и оброчните релефи на Херкулес и тракийския 
конник. Интересен паметник е мраморният пиедестал за бронзова статуя на император 
Клавдий /41-54 г./, поставена от Гней, който е бил гимназиарх на града. 

 
След разделянето на Римската империя през 395 г. Месемврия остава в границите 

на източната и част. Ролята на града значително нараства като стратегическо, 
икономическо и духовно средище тясно свързано с византийската столица 
Константинопол. Строят се масивни укрепителни съоръжения и просторни християнски 
базилики. Тухли с печати, носещи имената на Константин и Юстиниан, са от столичните 
тухларници на Византия. Мраморните бази, колони, капители от различни типове, части 
от олтарни прегради и други елементи от вътрешната пластична украса на сградите са 
работени и внесени от остров Проконисос в Мраморно море. 

 
Създаването на Българската държава през VII век, превръща Месемврия във важна 

крепост на Византия срещу новата и съседка. Едва през 812 г. градът е превзет от 
българския хан Крум и включен в пределите на Първата българска държава. Керамичните 
съдове със сив цвят на глината са материалните следи останали от първите български 
жители на полуострова. 

 
Колекцията от амфори и белоглинени глазирани съдове експонирани в залата 

свидетелстват за непрекъснатите търговски връзки на Несебър с Константинопол и други 
търговски центрове през IX - XII в. При управлението на българските царе Иван Асен II, 
Тодор Светослав и особено при Иван Александър, Несебър достига своя голям разцвет. 
Великолепните образци на средновековните църкви и богатия археологически материал 
са ярка илюстрация на благосъстоянието и културния възход на средновековния Несебър 
през XIII - XIV век. Голям размах са получили художествените занаяти. В града и неговата 
околност са работили скулптори, зографи, грънчари. Произведения на несебърските 
скулптурни ателиета са архитектурните елементи с пластична украса, използвани при 
външното и вътрешно оформление на храмовете. През последното столетие от 
съществуването на Византийската империя в Несебър живеят представители на известни 
императорски фамилии. От този период е надгробната плоча на византийската принцеса 
Матаиса Кантакузина Палеологина, починала през 1441 г. 

 
ЧЕТВЪРТА ЗАЛА - ИКОНИ 
В залата е представена колекция от несебърски икони - великолепни образци на 

иконописно изкуство от XIII до XIX век. Те са украсявали иконостасите на многобройните 
несебърски църкви. От царския ред на иконостаса са иконите: Св. Богородица с различни 
епитети /Милостива. Закрилница и др./. Св.Димитър, Св.Елефтерий, Христос Пантократор. 
Христос - Велик архиерей. От празничния ред на иконостаса са иконите: Рождество 
Богородично. Рождество Христово. Възнесение и др.светци и пророци. Представени са 
още: царски двери, епископски трон, певник и друга църковна мебел, както и посребрени 
обкови на икони. 
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ЦЪРКВА СВЕТИ СТЕФАН 

 

Църквата “Св. Стефан” или т.н. “Нова 
Митрополия” е изградена в периода ХІ-ХІІІ 
век. В ХVІ век тя е удължена на запад, а в 
ХVІІІ век е добавен притвор. По план 
църквата представлява трикорабна базилика. 
Средният кораб се извисява над страничните 
и е увенчан от изток и запад с овални 
фронтони. Църквата е построена от каменни 
блокове и тухли. При строителството й са 
преутребени множество архитектурни 
елементи корнизи, капители, релефи от 
разрушени по-рано християнски сгради. 

 
Първоначално църква с името на Свети 

Стефан се е намирала на носа на несебърския полуостров, но след като пропада в морето, 
то “Новата Митрополия”, имаща дотогава за патрон Пресветата Богородица, става 
приемник на името на Светеца. Църквата “Св. Стефан” се явява като един от редките 
паметници в нашата страна с добре запазени стенописи от ХVІ ХVІІІ в. 

 
Датата на изписването е отбелязана в ктиторски надпис, над южната врата на 

наоса 1599 година. Църквата е била посветена на Богородица. Тематически всички сцени 
в църквата са свързани със Светата майка, която осъществява връзката между човека и 
Христос. Идеята за застъпничеството на Богородица за човека пред Христос е показана в 
многобройните сцени от цикъла “Чудесата на Христос” рисувани предимно в централния 
кораб. 

 
Изобразени са над 1000 фигури в 258 композиции: “Богородица с Христос 

Младенец на трон”, химна на Богородица “За теб се радва...”, “Успение Богородично”, 
“Въведение Богородично в храма”. Сцените от чудесата на Христос са дадени в цяла 
поредица според евангелските легенди: Христос изцерява душевно и физически болните, 
възкресява мъртвите, укротява бурята в морето, спомага за богатия улов на риба и други. 
Много са лечебните сюжети, което се обяснява с прочутите лековити свойства на 
несебърския плаж. Представени са доста житейски сцени на светците Йоан Богослов, 
Йоан Кръстител и др. 

 
Богородица с младенеца на трон, стенопис в апсидата. Особеностите на стила на 

изобразяване позволяват да се разграничи ръката на трима майстори двама, които са 
работили в източната част на наоса и трети в западната. 

 
В началото на ХVІІІ век на източната стена на притвора е нарисувана сцената 

“Страшния съд” в традиционна за времето си иконография. В църквата са запазени 
оригинален по стил, рисуван иконостаас от края на ХVІ в. един от най ранните запазени у 
нас дървени иконостаси и резбован архиерейски трон и амвон от края на ХVІІІ век. 
Благодарение на съхранения си архитектурен облик, иконостаса и преди всичко на 
високохудожествените си стенописи, църквата “Св. Стефан” се явява един от най 
значителните паметници на българското културно наследство. 

 
ЦЪРКВА СВЕТИ СПАС 
Църквата е едноабсидна сграда с дължина 11,70 м и ширина 5,70 м. Източната 

фасада е била наполовина вкопана в земята. Строена е през 1609 г. 
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Над южната врата стои 

възпоменателен надпис, който гласи: “През 
архийерействуването на всесветия 
митрополит на пресветата митрополия 
Месемврия господин Киприян и през 
свещенослужителството на пренабожния 
всред свещениците господин Агапий, 
свещеник и сакеларий, бе изписан този 
божествен храм на пресветата господарка 
наша, Богородица и вседева Мария, наречена 
на името на Възнесение, чрез разходите на 
…. преблагороден началник господин 
Теодокий Кападука за полза и душевно 
спасение на собствената му душа и за 
утешение на благочестивите и христолюбиви 

спомагателни мъже и жени... 1609.” Вътре стените са покрити почти изцяло със 
стенописи. В абсидата е изписана сцената: “Богородица ширшая небес с Младенеца”. 

 
На южната стена са разположени следните композиции: “Кръщение Христово”, 

“Преображение”, “Възкресение Лазарово”, “Влизане в Йерусалим”, “Измиване на краката”. 
Под този пояс са изобразени цели фигури на светци: Св. Спиридон, Св. Иван Кръстител, 
Св.Св. Константин и Елена, Христос Емануил, Св. Анастасия, Св. Екатерина, Св. Матрона и 
Св. Марина. 

На северната страна композициите и фигуралните изображения също са в два 
пояса. От горния ред са запазени сцените: Възкресение, Неверния Тома, Възнесение, 
Слизане на Светия Дух, Успение Богородично, Рождество Богородично, Въведение 
Богородично, Св. Яким и Св. Антон. В долния пояс са изписани фигури на светци: Св. 
Якоб, Св. Мина, Св. Евстатий, Св. Нестор, Св. Артемий, Св. Прокопий, Св. Теодор Тирон, 
Св. Теодор Стратилат, Архангел Михаил. 

 
В пода на църквата дълги години се е съхранявала надгробната плоча на 

византийската принцеса Матаиса Кантакузина Палеологина. Надписът върху нея гласи: 
“Упокои се рабиня божия Матаиса Кантакузина Палеологина в година 1441, месец 
ноември, индикт V”. Принцесата е била погребана в Старата митрополия. Надгробната 
плоча е била преместена в църквата “Св. Спас” от архиепископа от страх турците да не я 
използват за строеж. Сега плочата е експонирана в археологическия музей. 

 
Макар и без архитектурни достойнства, но с добре запазените си и реставрирани 

стенописи, църквата “Св. Спас” е ярък представител на работещите по това време в 
Несебър живописни ателиета. 

 
Местонахождение: град Несебър, ул. "Месамбрия" 2А 

Географски координати: 42° 39' N, 27° 44' E 
Надморска височина: 30 метра 
Население: 12 165 
Пощенски код: 8230 
Телефонен код: 0554 

Работно време: лято: 9.00 - 19.00 – без почивен ден 
зима: 9.00 - 18.00. Почивни дни - събота и неделя 

Печат: Да 
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Възможност за нощувка: Къщи за гости и хотели в град Несебър 
За контакти: 0554 46019, 0554 46012 
Маршрути: Около града е сътворен един огромен бетонен град от Равда до 

Елените. Кич и съвременна простотия, алчност и безумие - това 
е крайбрежието на Несебър днес. 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

6 
Несебър — Архитектурно-исторически резерват - Археологически музей; 

Поморие — Музей на солта 
 

Музей на солта – Поморие 
Музеят на солта в Поморие е открит на 

7 септември 2002 г. Създаден е с 
финансовата подкрепа на Европейския съюз 
чрез програма “Фар” в изпълнение на 
проектите "Всичко за солта (АЛАС)" – 2001-
2002 г. и "Развитие на Музея на солта в 
Поморие като завършен обект на културния 
туризъм" – 2004-2005 г. 

 
Музеят в Поморие е единственият в 

България и в Източна Европа специализиран 
музей за производството на сол чрез 
слънчево изпарение на морска вода. 

 
В Поморие, древният Анхиало, морска сол се добива от незапомнени времена. 

Според българските историци, солниците са съществували още преди основаването на 
града (около V век пр. Р. Хр.). До 30-те години на ХХ век морска сол в България се е 
добивала само в Поморие. 

 
В миналото солта е била рядкост и по някои места е имала стойността на златото. 

Затова анхиалските солници са били предмет на спорове и войни. През османския период 
върху добива и тъговията с морска сол е бил наложен държавен монопол. 

 
Многовековният опит се е предавал от бащи на синове. 
 
Музеят представя древната анхиалска технология за производство на морска сол. 

Той се състои от експозиционна зала и 25 дeкара действащи солници. 
 
Разполага с уникална колекция от снимки от началото на миналия век, 

проследяваща развитието на солодобива в района, стари топографски карти, макети и 
автентични соларски съоръжения и инструменти. 

 
Интересни видеофилми могат да се видят с помощта на съвременни аудиовизуални 

средства. В музея се предлагат сувенири, брошури и др. 
 
Солниците към музея произвеждат сол по същия начин, както това е ставало в 

древността. Посетителите могат да видят "на живо" всички технологични операции, да 
разговарят със соларите за тънкостите на занаята, да усетят автентичната атмосфера на 
миналото. 

 
Местонахождение: град Поморие 

Географски координати: 42° 33' N, 27° 39' E 
Надморска височина: 0 метра 
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Население: 14 297 
Пощенски код: 8200 
Телефонен код: 0596 
 
Музеят се намира зад стадиона и санаториума на 
Министерството на здравеопазването на брега на 
Поморийското езеро. 

Работно време: лято: 10.00-18.00 часа - почивен ден неделя. 
За групи по заявка в удобно за тях време. 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Къщи за гости и хотели в град Поморие 
За контакти: 0596/ 2 53 44 

мобилен: 0887 377 110 Милчо Скумов 
Маршрути: Поход около Поморийското езеро. 
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Малко Търново — Историческа местност „Петрова нива“, Исторически музей 

 
Историческа местност „Петрова нива“ – Малко Търново 

Петрова нива е местност в Странджа, в 
землището на село Стоилово, където през 
1903 г. на Преображение (11 до 13 юли) е 
обявено въстание за присъединяване на 
Странджа, Одринска и Беломорска Тракия 
към свободна България. Местността 
представлява широко равно било 
доминиращо над меандрите на реките Велека 
и Младежка. Лесно достъпно е единствено от 
запад /с.Звездец/ което обяснява избора на 
странджанските войводи. 

 

 
Петрова нива е на 11 км. от главния 

път Бургас - Босна - Звездец - Малко 
Търново. Отклонението за Петрова Нива е 
веднага след Звездец, пътя дотам е асфалтов, 

но тесен. От М. Търново - по пътя за Бургас с отклонение непосредствено преди Звездец. 
От Царево и Приморско препоръчваме пътя Приморско - Ясна поляна - Ново Паничарево - 
разклона за М. Търново - Звездец. От Созопол- главния път за Бургас и отклонение към М. 
Търново в м. Пода преди Бургас. До Петрова нива може да се отиде и от Стоилово и 
Заберново, но по черни пътища с пресичане на р. Велека през брод - препоръчително с 
високопроходим автомобил. 

 
След дългогодишни опити да се намерят средства за увековечаване паметта на 

войводите осмелили се да се изправят срещу несравнимо по- силната турска войска, в 
края на 50- те години е построен внушителен паметник. Дотогава на мястото е имало само 
скромен параклис. От това време започват и многолюдните събори, на които в 
предпоследната събота на август пристигат десетки хиляди потомци на тракийски 
бежанци от цялата страна. Преживяването е незабравимо и затова не са малко хората, 
които идват всяка година, дори 2-3 дни предварително. През 2003 г. в чест на 100-
годишнината на въстанието бе построена църквата Св. Петка. Има и постоянна музейна 
експозиция посветена на освободителните борби на българите от Тракия и Македония. 
Ако застанете зад паметника, ще откриете впечатляваща гледка към долината на р. 
Велека, която е любимо място за много почитатели на закътаните палаткови лагери. 

 
Местонахождение: Петрова нива е на 11 км. от главния път Бургас - Босна - 

Звездец - Малко Търново.  
Работно време: Денонощно 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Малко Търново. На палатка покрай река Велека. 
За контакти: За посещения на църквата и музея - телефони 05952/2998- 

общински музей Малко Търново или 2029 - община Малко 
Търново.   

Маршрути: Петрова нива заема централно място в Странджа и оттам могат 
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да се правят пешеходни преходи към много селища и 
местности: 
р. Велека- 30 мин.;  
р. Младежка- 45 мин.; 
Звездец- 2 часа;  
Стоилово- 1,5 ч.;  
Малко Търново- 3,5 ч.;  
Заберново- 2 ч.;  
Граматиково- 3,5 ч.; 
м. Качул- 3 ч./по долината на р. Велека/; 
м. Ковач- 3 ч.;  
м. Босна- 6 ч. /по долината на р. Младежка/;  
с. Младежко- 6 ч.  
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Малко Търново — Историческа местност „Петрова нива“, Исторически музей 

 
Исторически музей – Малко Търново 

Историческият музей в Малко Търново 
разполага с 5 къщи, типични представители 
на Възрожденската архитектура. Музеят има 
пет експозиции и лапидариум: "Природа" - 
единствената по рода си в България, където 
чрез картини, звуци, аромати, видеофилми и 
игри посетителя може да се запознае с 
биоразнообразието на 
Странджа;"Археология" /Х-ІХ в. пр. хр.- ІV 
в./- керамични и стъклени съдове, накити от 
злато, сребро, бронз и стъкло, монети; "Нова 
и най-нова история"- национално 
освободителни борби, уникални 
странджански икони, старопечатни книги, 
оръжия;"Етнография"- тъкани, предмети на 

бита, оръдия на труда, накити и облекло представят материалната и духовна култура на 
местното население от края на ХІХ до средата на ХХ век. 

 
Преди създаването на музея местни учители са създали училищна сбирка, 

предимно от археологически материали; в читалището е била уредена и такава, 
посветена на Илинденско-Преображенското въстание; в родната къща на капит. Стамат 
Икономов се е намирала етнографска експозиция. Всички те и събраните материали по 
време на експедиция "Странджа", ръководена от проф. Александър Фол поставят началото 
на днешния музей. Чрез своите експозиции той представя материалната и духовна 
култура на местното население от периода Х-ІХ в. пр. хр. до наши дни. Освен с опазване 
и популяризиране на културно-историческото наследство на Странджа музея организира 
тематични изложби, изнася беседи и публикува материали на местно ниво, участва в 
разработването на различни проекти - за финансиране и работа с деца. Голяма е 
отговорността му не само за съхраняване и опазване на паметните знаци на 
историческата местност "Петрова нива", но и участието в подготовката и провеждането на 
ежегодния възпоменателен събор в чест на преображенци, където се стичат хиляди 
тракийци. 

 
Природна сбирка 
В една от сградите на Историческия музей в Малко Търново се помещава Природна 

експозиция. Тук по модерен интерактивен начин е представено природното богатство на 
Странджа. Младите природолюбители могат да влязат в хралупата на вековно дърво, 
оформена като телефонна кабина, за да се свържат и "поговорят" с птиците в гората. 
Достатъчно е да наберат желания номер от указателя и да чуят гласа на някоя от 43-те 
птици, както и да научат интересни подробности за живота и навиците им. 

 
Една от стаите на природната сбирка е изрисувана с красиви природни картини, 

чиито основни герои са горски птици и животни. Тук за броени минути можете да научите 
чужд език по системата "Горски езиков курс". Натиснете някой от петте бутона на 
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дървената кутия и ще чуете съответно гласовете на бухала, папуняка, дървесната жаба, 
дивата свиня и вълка. Друг специален бутон е предназначен за "преговор" - запишете 
собствена интерпретация на избрания глас. Най-интересно е "оценяването" - прослушайте 
собствения си запис и ще се убедите по бурния смях наоколо, че заслужавате шестица. 
Изненадите в стаята не свършват с това "обучение". Разпознайте видовете странджански 
дървета по техните кори, а ако се колебаете или сте много затруднени в отговора, 
възползвайте се от малкия "жокер" над всяка дървесна кора. Обърнете внимание и на 
другия сандък в стаята - той не "приказва" на чужд език, но за сметка на това ви 
"наблюдава" с огромните си очи. Погледнете и вие през всяко от тях и не се стряскайте - 
това не е "Джурасик парк" на живо, а неповторима възможност да видите съвсем отблизо 
такива дребни представители на фауната като бръмбарите. 

 
Само за най-смелите посетители е предвидено изпитание в "Тъмната стая". Надпис 

над нея предупреждава: "Нощ, гора, страх ли те е..." Е, не е като във филм на Хичкок, но 
пък е неповторима възможност на сигурно място да се чуят гласовете на нощните 
обитатели на гората, нейните самотни вятърни въздишки и песента на реката. 

 
Интересни за малките посетители ще бъдат двата дървени пъзела - картата на 

Природен парк "Странджа" и хранителната верига на животните. В отворен сандък 
наблизо е подредено "съкровище" - малки торбички, пълни не със злато и скъпоценности, 
а с природни съкровища, каквито са билките. Разпознайте ги по специфичния им аромат. 

 
В залата за прожекции, приседнали върху малки пънче-столчета, ще наблюдавате 

видеофилми за Странджа. Освен красиви фотоси, във всяка от стаите са представени 
наградените творби на детския конкурс "Какво мога да изработя от природни материали" 
на деца от Малко Търново, Ахтопол... Беседа за природния парк, преведена на 5 езика, 
улеснява чуждестранните посетители при запознанството им с българската природа. 

 
Местонахождение: град Малко Търново  

Географски координати: 41° 59' N, 27° 32' E 
Надморска височина: 348 метра 
Население: 2 804 
Пощенски код: 8350 
Телефонен код: 05952 
 
ул. "Константин Петканов" № 1   

Работно време: летен сезон: 08:00 - 17:00  
зимен сезон: 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
почивни дни летен сезон: няма 
зимен сезон: събота и неделя 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Малко Търново. 
За контакти: 05952/ 29 98: музей 

0886/ 647 223: музей 
0886/ 647 201: туристически информационен център 

Маршрути: Историческа местност "Петрова нива" 
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Созопол — Археологически музей 

 
Археологически музей — Созопол 

През 1961 г. Светият синод предоставя 
сградата на храм "Свети Кирил и Методий" за 
създаване на музей, в който да се съхраняват 
и експонират археологическите материали, 
откривани в Созопол и околностите. От август 
1978 г. за нуждите на музея са предоставени 
зали и помещения и в Културния дом. Музеят 
притежава редица уникати, част от които са 
достояние на обществеността и научните 
среди в страната и чужбина. Структуриран е 
в две направления: археология (V 
хилядолетие пр. Хр. - ХVІІ в. сл. Хр.) и 
християнско изкуство (ХVІІ-ХІХ век). През 
2003 г. с подкрепата на Община Созопол и 
НИМ (София), експозиционната площ и 

реквизит са обновени. Актуализиран е научно-спомагателният апарат - текстови табла, 
карти, фотоси, схеми и други. 

 
Археологическият музей представя древната история на Созопол и района от ІІІ 

хилядолетие пр. Хр. до ХV в. 
 
В експозицията са представени материали от праисторията, античността и 

средновековието, проследяващи развитието на материалната и духовна култура на 
населението, обитавало териториите на града и общината от V - ІV хил.пр.Хр. до ХVІІ в. 
Експонирани са материали, свързани с древната металургия, търговия и корабоплаване, 
произведения на античното и средновековно занаятчийство. Музеят разполага с богати 
колекции от черно - и червенофигурна керамика, амфори, каменни и оловни щокове и 
котви, нумизматична колекция и др. 

 
Местонахождение: град Созопол, ул. Хан Крум 2 

Географски координати: 42° 25' N, 27° 42' E 
Надморска височина: 1070 метра 
Население: 5 849  
Пощенски код: 8130 
Телефонен код: 0550 

Работно време: лятно: 8.00-17.00 ч. - без почивен ден 
зимно: 8.00-12.00 и 13.00 - 17.00 – поч. дни събота и неделя 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Созопол и на палатка в къмпинг Златна Рибка 
За контакти: (0550) 222 26 
Маршрути: Обиколка на стария град Созопол 

Созопол - къмпинг Златна Рибка - къмпинг Градина 
Созопол - Райският залив - къмпинг Каваци - къмпинг Смокиня 
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Варна — Регионален исторически музей - Варна и Военноморски музей 

 
Регионален исторически музей - Варна 

Историческият и археологически музей 
в град Варна е основан е през 1887 г. от 
братята Карел и Херман Шкорпил. На 11 юни 
1906 г. в едно от помещенията на 
Девическата гимназия (сега Археологически 
музей) била тържествено открита 
експозицията на музея. В продължение на 
повече от 120 годишното си съществуване 
Варненският археологически музей е 
извършвал постоянно археологически 
изследвания и разкопки на редица обекти в 
цяла Североизточна България, които са 
обогатили неговите фондове. В 
Археологическия музей - Варна се пазят 

повече от 100 000 предмета - паметници на миналите епохи от Варна, Варненско и 
Североизточна България. Най-значимите от тях (една десета от цялата колекция на 
музея) са показани в неговите изложбени зали. 

 
В музея се съхраняват откритото през 1972 г. край Варна най-старо злато в света: 

Варненското енеолитно съкровище датирано към 4200-4600 г. пр. Хр. То се състои от 
накити и гривни, предимно ковани или отлети. В сплавите златото е с чистота от 13 до 23 
карата, с общо тегло около 6 кг. Охранява се по специален режим. 

 
Музеят се помещава в старата сграда на Девическата гимназия във Варна на 

булевард "Мария Луиза" №41. Тя е построена през 1892-1898 г. по проект на архитект 
Петко Момчилов. Сградата е в неоренесансов стил, на два етажа и с голям вътрешен двор. 
Музеят разполага с хранилища, библиотека, Учебен детски музей и изложбена площ от 
2150 m2. 

 
Местонахождение: град Варна, бул. "Мария Луиза" 41, Варна 9000 

Географски координати: 43° 13' N, 27° 55' E 
Надморска височина: 79 метра 
Население: 346 944  
Пощенски код: 9000-9030 
Телефонен код: 052 

Работно време: 10.00 - 17.00 ч. 
почивни дни: лято – понеделник, зима - неделя и понеделник   

Печат: Да - намира се на касата на музея 
Възможност за нощувка: Хотели в град Варна 
За контакти: Телефон: (052) 68-10-30 

Телефонна централа (052) 68-10-11 
Маршрути: Обиколка на морската градина 

Военноморски музей  и Делфинариума 
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Варна — Регионален исторически музей - Варна и Военноморски музей 

 
Военноморски музей - Варна 

През 1923 г. е открит първия Морски 
музей в България. От 1955 г. той е част от 
ведомството на Министерство на народната 
отбрана. От 1968 г. е филиал на НВИМ. 
Военноморският музей поддържа две основни 
експозиции. Едната, посветена на историята 
на българския военноморски флот, а другата 
- на водния транспорт. 

 

 
Военноморският музей - Варна е от 

най-старите културни институции в България. 
Неговото прохождане можем да търсим в 
далечната 1883 г., когато руски офицери в 
Дунавската флотилия предлагат да се 
създаде подобен музей. Две години по-късно 

те основават в Русе "Офицерско събрание" (Военен клуб), което си поставя за цел и 
организирането на морски музей. Тогава започва събирането и опазването на ценни 
образци на военноморско въоръжение и корабна техника. 

 
От 1898 г. командването на военноморските ни сили е във Варна. Флотските 

офицери стават главните агитатори и пропагандатори на морската идея у нас. През 1920 
г. те организират и най-голямата морска обществена организация у нас "Български 
народен морски сговор" (БНМС). Под нейно покровителство на 20 май 1923 г. с 
тържествена церемония е открита експозицията на Морския музей във Варненската 
девическа гимназия. 

 
Тогава експозицията на музея съдържа 495 експоната, разпределени в 6 раздела: 

Корабоплаване, Минно дело, Водолазен отдел (морско дъно), Водосамолетна авиация, 
Риболов, Общо-исторически отдел. 

 
През 1955 г. с МЗ № 46/10.V.1955 г. музеят преминава към Министерството на 

народната отбрана и от 1968 г. става филиал на Националния военноисторически музей в 
София. 

 
Музеят се помещава в сграда на бул. "Приморски" № 2, в Морската градина. Новата 

му експозиция е открита на 11.VІІІ.1956 г. Оформя се и паркова експозиция с колекции 
военноморска техника. През 1957 г. в специално бетонно корито е поставен най-ценният 
музеен експонат торпедоносец "Дръзки" - герой от Балканските войни. Историята на 
флота се проследява чрез музейните експонати, снимки и документи от древността до 
наши дни. Експозицията обхваща 416 кв. м. площ в 12 зали. Посетителят има 
възможността да разгледа най-богатата колекция на корабни модели у нас, колекции от 
мини, котви, оръдия, отличия (ордени и медали), униформи, художествени произведения 
и др. Освен това са показани три военни кораба, яхтата "Кор Кароли" на капитан Георги 
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Георгиев - първият българин обиколил самостоятелно света, два вертолета от 
Вертолетната ескадрила на ВМС и много други. 

 
Сдружение "Национален морски музей" набира средства, подсигурява и зала на ул. 

"Н. Й. Вапцаров" № 10 за експозиция, посветена на гражданските морски дейности. На 8 
август 1993 г., на площ от 360 кв. м. е открита втората експозиция на ВММ, посветена на 
историята на гражданските морски дейности. В нея са показани експонати от развитието 
на пристанищата, корабоплаването, корабостроенето и кораборемонта, курортното дело, 
морски спортове и др. 

 
Музеят участва в направата на 5 музейни сбирки: на Военноморското училище - 

Варна, на Военноморска база Варна, на Военноморска база Бургас, на бригада Леки сили 
в Созопол, на Свързочен полк. 

 
Експозицията на ВММ е сред най-посещаваните музейни обекти в България. От 

откриването през 1923 г. до 1955 г. броят на посетителите е 190 000 човека. Най-
успешна е 1981 г., когато броят на посетителите е 253 061. Общо от откриването на 
експозицията през 1923 г. до 2000 г. Военноморският музей е посетен от над 6 000 000 
човека. 

 
Във фондовете на музея се съхраняват над 100 000 музейни експоната, 

разпределени в 15 сбирки. Фотонегативният фонд на музея притежава над 3000 филма. 
През 1959 г. ВММ - Варна става инициатор и организатор на първите в България подводни 
археологически изследвания в района на нос Калиакра. От 1968 г. е филиал на НВИМ. 
Военноморският музей поддържа две основни експозиции. 

 
Гордост на музея е библиотеката му. Тя разполага с близо 10 000 книги и над 4 000 

периодични издания. ВММ се утвърждава и като научноизследователски център по 
проблемите на военноморската и морска история. 

 
От 1994 г. ВММ е приет за член на Световната организация на морските музеи. 
 

Местонахождение: град Варна 
Географски координати: 43° 13' N, 27° 55' E 
Надморска височина: 79 метра 
Население: 346 944  
Пощенски код: 9000-9030 
Телефонен код: 052 
 
Адрес: бул. "Приморски" 2 
Морската градина  

Работно време: 10.00 - 17.30 ч. 
почивни дни: зима - събота и неделя; лято – неделя 

Печат: Да - намира се на касата на музея 
Възможност за нощувка: Хотели в град Варна 
За контакти: Телефон: 052/63-20-18 
Маршрути: Обиколка на морската градина 

Регионален исторически и археологически музей град Варна 
Не пропускайте и Делфинариума 
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Девня — Музей на мозайките 

 
Музеят на мозайките в Девня 

представя римски и ранновизантийски 
мозайки от Марцианопол (Marcianopolis). 
Идеята за неговото изграждане се роди в 
хода на археологическите проучвания, 
започнали през 1976 г. и продължили с 
прекъсвания пет сезона3. При тези 
проучвания беше разкрита голяма 
късноримска сграда с мозайки. 

 

 
Музеят е изграден по проект на 

архитект Камен Горанов върху част от 
античните основи на сградата с мозайки. Тя е 
построена в края на III - началото на IV век 
на мястото на по-ранни сгради, разрушени 
при готските нашествия през 251 г. С ремонти 

и преустройства сградата е просъществувала до началото на VII век. 
 
Постройката заема площта на цяла инсула (квартал) с дължина 37,15 м (север - 

юг) и ширина 37,75 м (изток - запад). Нейният план следва традициите на гръко-римското 
атриумно-перистилно жилище. Около вътрешен двор (атриум) (5,87 x 11,11 м), настлан с 
каменни плочи, със зидан кладенец по средата, заобиколен от три страни с варовикова 
колонада (перистил) (92,63 кв.м), са разположени 21 жилищни, стопански и складови 
помещения с обща площ от 1409 кв.м. Стените на жилищните помещения са били покрити 
с цветни мазилки и стенописи, с гипсови щукатури. Пет от помещенията на сградата и 
портика са покрити с многоцветни подови мозайки - едни от най-добрите образци на 
римското мозаечно изкуство от това време, открити в България. 

 
Три от тези мозайки са представени в музея на място (in situ) в помещенията, 

където са открити, а останалите, след консервация и частична реставрация, са пренесени 
върху нова носеща основа. 

 
Мозайките са изработени в класическите техники opus tesselatum и opus 

vermiculatum от малки камъчета - кубчета (тесери) от мрамор, варовик, печена глина и 
цветно стъкло (смалта), в 16 цвята. Те представят главно персонажи и сцени от гръко-
римската митология, екзотични животни и птици, растителни и геометрични мотиви. 

 
В залите на музея е представен и разнообразен материал, свързан с архитектурата 

на сградата и бита на нейните обитатели. 
 
МОЗАЙКА "МЕДУЗА-ГОРГОНА" 
Мозайката, покриваща пода на дневната стая - трапезария (таблинум) (8,00 x 8,00 

м), представя щита на богиня Атина Палада, украсен в средата с отрязаната глава на 
Медуза Горгона. Тя защитавала стопаните от злото и вкаменявала недоброжелателите със 
страховитата си външност и смразяващ поглед (апотропейон). 
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Според гръцката митология Медуза-
Горгона (грц. "ужасната") била най-страшната 
и единствената смъртна от трите дъщери на 
морските божества Форкин и Кето, внучки на 
земята Гея и морето Понт. Най-напред била 
първа хубавица с красиви коси, които 
Минерва превърнала в змии, когато Горгона 
била насилена в нейния храм от Нептун. 
Нейното лице вкаменявало всеки, който я 
погледнел. 

Според друга версия на мита 
обитавала заедно със сестрите си Стено и 
Евриала крайния Запад. Горгоните се 
отличавали с ужасния си вид - женски 
същества с криле, покрити със стоманени 

люспи, със змии вместо коси, с вълчи зъби, с поглед и допир превръщащ всичко живо в 
камък. 

Героят Персей (златороден син на Зевс и Даная - дъщеря на аргоския цар Акризий) 
обезглавил спящата Медуза-Горгона, като пристъпял към нея гърбом и гледал 
отражението й в медния си щит (подарен му от Атина Палада) и успял да отсече главата й 
с кривия си меч (подарен му от Хефест). Персей успял да избяга от преследващите го 
Горгони с крилатите сандали (подарени му от Хермес или Меркурий). Персей подарил 
отрязаната глава на Медуза-Горгона на богинята Атина Палада, която я прикрепила към 
своя щит (или егида), с цел да плаши враговете. 

 
МОЗАЙКА "САТИР И АНТИОПА" 
Подът на спалнята на сградата (кубикулум) (5,60 x 4,40 м) е покрит с мозайка, 

илюстрираща една от многобройните любовни авантюри на върховния старогръцки бог 
Зевс. Сред запазените мозайки от това време този сюжет е изключително рядък. 

Според Омир нимфата Антиопа била красивата дъщеря на беотийския речен бог 
Азоп, а според друга версия на мита - дъщеря на тиванския цар Никтей. Антиопа била 
прелъстена от Зевс, който се преобразил на млад сатир (митични същества от свитата на 
Дионис - бога на виното и веселието, олицетворяващи необузданата животинска 
плодовитост). От страх пред гнева на своя баща тя избягала от Тива в Сикион (Пелопонес 
- Южна Гърция) и станала жена на тамошния цар Епопей. Преди смъртта си Никтей 
завещал на своя брат (и наследник на царската власт) Лик насила да върне Антиопа в 
Тива. Лик убил Епопей и довел у дома пленената Антиопа, която по пътя в планината 
Китерон родила близнаците Зет и Амфион. По заповед на Лик те били изоставени на 
произвола на съдбата. Дълги години Антиопа била измъчвана от Лик и жена му Дирка. 
Когато синовете й пораснали (отгледани от един овчар), те отмъстили за несгодите на 
своята майка, като убили Дирка, превързвайки я за рогата на свиреп бик. 

 
МОЗАЙКА "ГАНИМЕД И ОРЕЛА" 
Приемната зала (екус) (5,60 х 13,40 м) е най-голямото помещение от сградата, 

покрито с мозайка. Едно от централните пана (емблеми) представя старогръцката легенда 
за Ганимед и орела. Засега това е единствената мозайка с този сюжет, открита в 
България. 

В гръцката митология Ганимед е най-красивият между смъртните - син на 
троянския цар Трос и нимфата Калироя. Зевс, под образа на своята птица орела, го 
похитил и взел на Олимп за виночерпец на боговете, като му дарил вечна младост. За 
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Ганимед Зевс подарил на баща му великолепни коне (или златна лоза, изработена от бога 
Хефест). 

 
МОЗАЙКА "СЕЗОНИ" 
Мозайката "Сезони" е покривала пода на женската стая (гинекей) (8,60 х 7,80 м). 

При едно от преустройствата на сградата по-голямата част от мозайката била унищожена. 
В правоъгълна рамка от геометрични орнаменти е вписана кръгла емблема 

вероятно с фигурален характер, заобиколена от сложно преплитащи се геометрични 
орнаменти. В незапълнените пространства са изобразени петел, който кълве грозд, птици 
и чифт римски сандали. 

В ъглите на орнаменталната рамка са били изобразени алегориите на четирите 
годишни сезона с техните характерни атрибути. Запазен е бюстът на есента, представен 
като млада жена със златотъкана дреха. 

 
МОЗАЙКА "ПАНОНСКИ ВОЛУТИ" 
Мозайката "Панонски волути" е открита при спасителни разкопки през 1949 г. в 

източната част на Марцианопол в постройка с неизвестно предназначение (може би 
старохристиянска базилика). Украсата на мозайката се състои от повтарящи се 
геометрични мотиви (заимствана вероятно от декорацията на саркофази) в четири цвята. 

При изработването на мозайката е използвана техниката opus tesselatum - по-едри 
кубчета от мрамор и печена глина. 

 
Местонахождение: град Девня 

Географски координати: 43° 13' N, 27° 34' E 
Надморска височина: 48 метра 
Население: 9 409  
Пощенски код: 9160 
Телефонен код: 0519 
 
бул. Съединение 78 

Работно време: 10.00 - 16.00 ч.; почивни дни - събота и неделя  
Печат: Да - намира се на касата на музея 
Възможност за нощувка: Хотели в град Девня или град Варна 
За контакти: Телефон: 0519/ 92 909 
Маршрути: Обиколка на град Девня 

Обиколка на морската градина в град Варна 
Регионален исторически и археологически музей град Варна 
Военноморски музей град Варна 
Не пропускайте и Делфинариума в град Варна 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

11 
Велико Търново — Архитектурно-исторически резерват „Царевец“, Регионален 

исторически музей, Арбанаси - архитектурно-музеен резерват 
 

Архитектурно-исторически резерват „Царевец“ 
Повече от 200 години Търново, един от 

древните български градове, наследник на 
една хилядолетна праисторическа, тракийска 
и антична култура, е център на политическия, 
стопанския и културния живот на 
средновековната българска държава. 
Столицата се разпростира върху солидно 
укрепените с крепостни стени хълмове 
Царевец и Трапезица. Двете външни 
предградия се оформят по поречието на 
р.Янтра , в подножието на западния и 
югоизточния склонове на Царевец. По своята 

площ и численост градът, който през периода ХІІ-ХІV в. се издига до славата на "трети 
Рим, втори Константинопол", е един от най-големите в европейския югоизток. 

 
Основната крепост е на Царевец. Първото селище на този исторически хълм се 

появява през късния халколит / 4200 г.пр.Хр./. То продължава своето развитие през 
бронзовата епоха /ІV-ІІ хилядолетие пр.Хр./ и особено през желязната епоха/ ХІІІ-І в. 
пр.Хр./, когато негови обитатели са траките. През V-VІІ в. на мястото на тракийското 
селище се намира Зикидева - най-големият град на Византийската империя в провинция 
Долна Мизия. Унищожен е при аваро-славянските нашествия през VІІ в. През ІХ в. на 
мястото на ранновизантийската крепост възниква старобългарско селище, което се 
развива и разраства по време на Първата българска държава и особено в епохата на 
византийското владичество. През ХІІ в. селището е вече укрепено , а във вътрешността му 
са построени болярски жилищен комплекс и няколко християнски култови сгради. През 
1185 г. при освещаването на църквата "Св.Димитър" е поставено началото на въстанието 
на българите срещу византийското владичество начело с братята боляри Асен и Петър. На 
следващата година българската държава е възстановена и Търновград става нейна 
столица. 

 
На Царевец били изградени Царският дворец и Патриаршията - двете главни 

институции за това време. Хълмът е бил защитен от крепостна стена с дължина близо 2 км 
и ширина до 2,60 м. Фортификационната система била подсилена с напречни крепостни 
стени при главния вход, Лобната скала и Балдуиновата кула, спускащи се до р.Янтра. В 
крепостта Царевец е можело да се влезе през три входа. 

 
Главният вход е от запад, изграден на тесен скален провлак. Състоял се е от три 

последователно разположени порти, отбранявани от кули. 
 
В скалата пред Първата порта има прорез, над който се е спускал дървен подвижен 

мост, запазен до 1864 г. Портата е възстановена без кулата през 1932-1934 г. по проект 
на арх Ал.Рашенов. Втората порта е на 18 м след първата. Третата порта на Главния вход 
е съществувала до 1889 г. Реставрирана е през 1971 г. Вторият вход на крепостта е 
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Малката / Асенова / порта. Намира се на северозападната крепостна стена. В скалата 
пред Първата порта има прорез, над който се е спускал дървен подвижен мост, запазен до 
1864 г. Портата е възстановена без кулата през 1932-1934 г. по проект на арх 
Ал.Рашенов. Втората порта е на 18 м след първата. Третата порта на Главния вход е 
съществувала до 1889 г. Реставрирана е през 1971 г. В югоизточната част на крепостта се 
е намирала т.нар. Френкхисарска порта, Третият вход, която свързвала основната крепост 
с квартала на франките / чуждестранните търговци/, разположен в подножието на 
югоизточния склон на Царевец. През Средновековието Търново е имало оживени 
търговски връзки с градовете републики Генуа, Венеция, Дубровник и др. 

 
Този вход е бил охраняван от т.нар. Балдуинова кула. Името на тази кула е 

свързано с легендата, че в нея е бил затворен и намерил смъртта си латинският 
император Балдуин Фландърски, пленен от българския цар Калоян след битката при 
Одрин през 1205 г. В края на ХІІІ в. при тази кула бил изграден един от градските 
манастири. Комплексът имал връзка с единственото водоснабдително съоръжение извън 
стените на цитаделата. 

 
Укрепеният средновековен град на Царевец бил гъсто застроен. При 

археологическите проучвания, които позволиха да се установи градоустройствения план, 
бяха открити основите на повече от 370 жилищни и стопански постройки, 22 църкви / 4, 
от които ранновизантийски / и 4 манастирски комплекса. Жилищата образували квартали, 
всеки, от които със своя енорийска църква. 

 
Входовете на крепостта и градските части били свързани с оформена улична 

мрежа. 
 

Основните улици в крепостта 
започвали от Главния вход и продължавали в 
северна, южна и източна посока покрай 
крепостните стени. Специални подходи 
водели към Двореца и Патриаршията. 
Непосредствено до Малката порта се намира 
жилищен комплекс- болярско жилище, който 
е датиран от ХІІІ-ХІV в. Централната улица 
покрай северозападния крепостен зид води 
до най-северния край на Царевец - Лобната 
скала, издаден към р. Янтра скален нос. 
Според преданието тук били изпълнявани 
смъртните присъди над държавните 
изменници. На това място има оформен 
неголям градски манастир. Той има южно и 

западно крило с жилищни и стопански помещения и малка църква в северната част на 
вътрешния двор. Църква №21 по план е кръстокуполна, еднокорабна, едноабсидна и без 
притвор. Манастирът е изграден през ХVІ в. 

 
Населението, което живеело на Царевец било разнородно по своя характер. Освен 

представители на господстващата класа - царе, боляри и духовенство, там е живяло и 
многобройно обикновено население, което я е обслужвало. Това били занаятчии, 
търговци. Свидетелство за това са многобройните жилищни и стопански постройки на 
северозападния и източния склон, около царския дворец и Патриаршията. 
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Археологическите разкопки дадоха възможност да бъдат проучени основно двата 
отделни архитектурни комплекса на Царевец - царският и патриаршеският дворец. 

 
Дворецът на българските царе - добре укрепен самостоятелен архитектурен 

ансамбъл, е разположен на най-удобното място на хълма - равна тераса. Главният вход е 
от север. Площта му е 4872 кв. м. Укрепен е с дебела крепостна стена с пет бойни кули и 
два входа-официален от север и друг, от юг, водещ към стопанския сектор. Дворцовите 
постройки се оформят около обширен вътрешен двор. 

 
Тронната зала и приемните помещения са разположени в западната половина на 

двора. От изток е жилищният блок и административното крило, а под тях - огромни изби, 
вкопани в земята. В югозападната част се намират кухненските помещения и 
трапезарията , а от северната-гвардейските казарми. 

 
В средата на двора се издигала църквата "Св.Петка", в която са открити три 

гробници и фрагменти от саркофаг, в които са били погребани някои от търновските царе. 
Мощите на светицата, покровителка и пазителка на Търновград са били тук до падането 
на столицата в ръцете на османските завоеватели. Дворцовата църква е била богато 
украсена с разноцветни мозайки и стенописи. 

 
Водоснабдяването се е осигурявало 

чрез резервоар, захранван от подземен 
извор. При проучванията на двореца са 
установени три строителни периода: първи- 
вероятно резиденция на византийския 
управител / края на ХІ или началото на ХІІ ., 
втори- при царуването на цар Иван Асен ІІ 
/1218-1241/ и трети- при цар Иван 
Александър /1331-1371/ е построена нова 
тронна зала и са взети мерки за 
допълнително укрепване на двореца. 

 

 
При падането на Търново в ръцете на 

османските завоеватели дворецът е бил 
разрушен. Днес са възстановени основите на 

сградите и северната фасада, където е бил главния вход. 
 
Резиденцията на българските патриарси се издига на най-високото място на хълма. 

Това е вторият голям архитектурен комплекс на Царевец, заемащ площ от около 3000 
кв.м. Археологическите разкопки установяват, че Патриаршията е била самостоятелна 
крепост със стени, порти и кули. Входът се намира на западната страна. От юг и север се 
издигали две бойни кули. Жилищните, административните и стопански сгради са 
наредени от север и юг в голям вътрешен двор. 

 
В средата на комплекса е разположен патриаршеския храм "Свето Възнесение 

Господне", където се съхранявали мощите на св.Михаил Воин от Потука. По своя план 
църквата е трикорабна, триабсидна, кръстокуполна, с притвор и екзонартекс. От южната 
й страна се издига висока кула-камбанария- рядко срещано явление в църковната 
архитектура на Балканите. Патриаршеската църква е била богато украсена от вътре и 
отвън с мозайки и стенописи. 
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Подобно на Двореца и Патриаршията е разрушена при превземането на крепостта 
през лятото на 1393 г. от войските на султан Баязид І. 

 
Патриаршеската църква е възстановена и завършена през 1981 в чест на 1300 г. от 

създаването на българската държава по план на арх. Боян Кузупов. Декоративно-
художественото оформяне на интериора е дело на художника Теофан Сокеров. 
Стенописите за завършени през 1985 г. 

 
Днес църквата представлява храм паметник, в който чрез средствата на едно 

съвременно монументално изкуство се проследява възхода на политическото и културното 
развитие на средновековната българска държава. 

 
Местонахождение: град Велико Търново 

Географски координати: 43° 5' N, 25° 39' E 
Надморска височина: 325 метра 
Население: 71 078  
Пощенски код: 5000 
Телефонен код: 062 

Работно време: лято: 8.00-19.00 ч. 
зима: 8.00 - 17.00 ч.  

Печат: Да - намира се на касата на музея 
Възможност за нощувка: Хотели в град Велико Търново или околностите 
За контакти:  
Маршрути: Обиколка на град Велико Търново 

Регионален исторически музей град Велико Търново 
Архитектурно-музеен резерват "Арбанаси" 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

11 
Велико Търново — Архитектурно-исторически резерват „Царевец“, Регионален 

исторически музей, Арбанаси - архитектурно-музеен резерват 
 

Регионален исторически музей — Велико Търново 
Музеят се намира на пл. "Съединение" 

в съседство с музей "Възраждане и 
Учредително събрание" и териториална 
дирекция "Държавен архив". Създаден е през 
1871 година. В него посетителите могат да 
видят богат снимков, документален и 
веществен материал, който разкрива 
водещото място на Велико Търново в 
изграждането и укрепването на българската 
държавност след Освобождението, участието 
на населението от региона във войните за 
национално обединение и съществения 
принос на града в създаването и развитието 
на книжарската, издателската дейност и 
периодичния печат. 

 

 
Музеят "Възраждане и учредително 

събрание" е открит на 10 януари 1970 г. В 
него се пазят множество снимки, оригинални 
документи и материали, свидетелстващи за 
богатото и бурно минало на Велико Търново 
от 15 - 19 век и през епохата на 
Възраждането. На последния етаж на 
сградата на бившия турски конак е 
реставрираната зала, където през 1879 г. 
Учредителното събрание приема Търновската 

конституция. На същото място е избран първият български княз Александър Батенберг 
Сградата е построена от майстор Колю Фичето. 

 
Местонахождение: град Велико Търново, площад "Съединение" 

Географски координати: 43° 5 N', 25° 39' E 
Надморска височина: 325 метра 
Население: 71 078  
Пощенски код: 5000 
Телефонен код: 062 

Работно време: лято: 8.00-12.00 ч. и 9.00-18.00 ч. - почивен ден – вторник 
зима: 9.00 - 18.00 ч. - почивен ден – вторник 

Печат: Да - намира се на касата на музея 
Възможност за нощувка: Хотели в град Велико Търново или околностите 
За контакти:  
Маршрути: Архитектурно-исторически резерват "Царевец" 

Архитектурно-музеен резерват "Арбанаси" 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

11 
Велико Търново — Архитектурно-исторически резерват „Царевец“, Регионален 

исторически музей, Арбанаси - архитектурно-музеен резерват 
 

Арбанаси - архитектурно-музеен резерват 
 Старинното селище Арбанаси се 

намира на високо плато с изглед към 
хълмовете Царевец и Трапезица, на 4 км. от 
Велико Търново. То се отличава със своите 
монументални къщи и църкви с богата 
вътрешна декоративна украса, резба и стенна 
живопис създадени през XVI-XVII в. Именно 
тези уникални паметници от нашето 
архитектурно и художествено наследство са 
причината Арбанаси да е много посещавано 
не само от туристи, но и от учени, археолози, 
историци, архитекти, художници. С царски 
указ от 1921 г. селото е обявено за курорт, а 
през 2000 г. за "историческо селище" от 
национално значение. 

 
История 
Летописът на Арбанаси започва с най-ранния писмен документ - ферманът на 

Сюлейман Великолепни от 1538 г., с който подарява земите на сегашните селища 
Арбанаси, Лясковец, Горна и Долна Оряховица на великия везир Рустем паша, зет на 
султана. В поменатия ферман четирите селища са под общото название Арнабуд 
Кариелари. Други сведения за Арбанаси намираме в записките на Павел Джорджич от 10 
януари 1595 г. до трансилванския княз Зигмунд Батори. За Арбанаси споменава и 
софийският католишки епископ Петър Богдан Балишич, посетил Търново през 1640 г. Той 
отбелязва, че горе на планината има град, откъдето се вижда цяло Търново и има около 
1000 къщи. Липсата на друг документален материал оставя различни мнения и 
предположения за произхода, името и населението на Арбанаси. Едни приемат, че то е 
заселено от български боляри, дошли със селяните си от най-западните краища, след 
бляскавата победа на Иван Асен II при Клокотница на 9 март 1230 г., когато той завзема 
и Арбанашката земя. През Средновековието българите са наричали Арбанаси Арбанашка 
земя. Раковски съобщава, че Иван Асен II, след като се оженил за дъщерята на пленения 
кир Тодор Комнин, заради нея преселил няколко гръцки фамилии в Арбанаси. През 1859 
г. учителят в Търново А. П. Границки прави превод на Търновското ръководство, издадено 
от Хамамджиев в Цариград. В него пише: "Към изток, половин час от Търново, се намира 
с. Арбанаси (Загорие). . . гдето са живели през старо време българските боляри и големци 
с 2000 жители. . ." Този възрожденски учител, родом от Котел, най-точно определя не 
само името, но и произхода на населението, "заселено в старо време от българските 
боляри". 

 
По-богат документален материал (преписки и летописни бележки върху църковни 

книги) е останал от XVII и XVIII в. Той показва, че Арбанаси достига своя икономически 
разцвет през втората половина на XVII в. и до края на XVIII в. Тогава селото имало над 
1000 къщи, а населението му се състояло от най-видни търговски фамилии. Основният 
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поминък на населението бил джелепчийството и суватчийството. Развити били и 
занаятите, свързани с тях, както и медникарството и златарството. Тук отглеждали и 
много буби. Четирите ръчни долапа произвеждали коприна, която изнасяли в Цариград и 
Италия. Лозарството е също характерно за този край. Най-добрите лозя се намирали 
около Балъковата чешма, Орелчето, Камъка, Чуката. Арбанашките търговци джелепи са 
известни и търсени в цялата обширна империя. Мнозина от тях продавали дори в Багдад, 
Индия и Персия. Продавали месо, лой, кожа и др., а на връщане докарвали коприна, 
кадифе, подправки, билки и др., които продавали не само в магазините си в Арбанаси, но 
и в Търново, Горна Оряховица, Попово и др. 

 
За икономическия възход и благосъстояние на арбанасчани свидетелстват както 

жилищата, така и петте църкви, строени в годините на възход на селището. В края на 
XVIII в. в резултат на кърджалийските нападения през 1792, 1798 и 1810 г. селото е 
ограбвано и опожарявано, а епидемиите от чума и холера довършват това, което е 
пощадено от разбойниците и огъня. Най-богатите търговци се изселват във Влашко н 
Русия. След 1810 г. започва ново заселване от българи, които слизат от Еленския и 
Тревненския балкан. Но до някогашния блясък и икономически възход не се достига, още 
повече че с Гюлханския хатишериф от 1839 г. се отнемат привилегиите на селището. 
Развитието на дребното занаятчийство след Кримската война тук почти прекъсва. В 
продължение на няколко века Арбанаси е крепост па гръкоманщината. Гръцкият език, 
който е официален тук, прочутото гръцко училище, както и църковните служби на гръцки 
не оказали влияние на националното съзнание на местното население. Участието на 
арбанасчани в поредицата въстания, организирани в Търново е слабо, но това 
свидетелства, че тук се чувства българският дух. От Арбанаси е фамилията Кърджиеви - 
братята Георги и Тома Кърджиеви, единият - учител и книжовник, другият (Тома) - 
революционер, организатор на Червеноводската чета през 1875 г. Арбанаси е родно място 
и на Иларион Драгостинов, деятел на ГЦРК, главен апостол на II сливенски революционен 
окръг. Той загива в неравен бой на 10 май 1876 г. при Вратника в Сливенския балкан. По 
време на Руско-турската война 11 души от Арбанаси участвуват в нея като опълченци. 
Историята на Арбанаси е богата, а имената на арбанасчани са записани в героичния 
летопис. Но това, което е останало до нас и поразява със своята красота, умение, вкус, 
което най-ярко отразява епохата, са запазените 144 къщи с богата вътрешна украса, 5 
църкви и 2 манастира. 

 
Арбанашката къща 
Спорът за развитието на арбанашката къща е не по-малък, отколкото този за името 

и произхода на селото. Тя се е развивала и усъвършенствала съобразно обществено-
икономическата даденост на селото и е получила неповторимия си облик съвсем 
самостоятелно, без да има повторения в нито един от останалите български краища. 
Мненията на изследователите на арбанашката къща отговарят на двете становища за 
произхода на селото. Надделяват доводите, че това е чисто българска къща. Оцелелите 
къщи най-ярко доказват, че най-старите (каменните) са подобни на търновската болярска 
къща. Запазени са две такива - на хаджи поп Панайот и на чорбаджи Георги. Изградени 
изцяло от камък, те представляват малки крепости с вътрешни стълби. За защита отвън 
имат яки каменни портища - караулки, а за нощния пазач - ниши (фириди). Прозорците 
са малки, с железни решетки. Вторият тип къщи са големи, с дебели каменни основи, 
вторият етаж е паянтов, измазан с вар.  

 
Тези къщи са без балкони и еркери. Третият тип, най-късният, се появява през 

XVIII в. Тези къщи имат открит чардак без прозорци, закрит с дъсчени капаци, които се 
отварят към градината. Скромна и строга по външен вид, без балкони и чардаци, с 
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решетки на прозорците и здраво обковани външни врати, арбанашката къща поразява с 
богатството и разкоша на вътрешното си устройство. Долният етаж е строен от камък, със 
сводести входове, водещи до големи яхъри, изби и скривалища. Тук е жилището и на 
пазача и прислугата. До втория етаж водят две стълбища - главно и всекидневно. На 
втория етаж са разположени хаето (приемна, гостна), зимна и лятна спалня, стая за 
родилката, кухня, пещник (фонрио), баня и пруст (зимник). Стаите са разположени от 
двете страни на един коридор (фхоризмо). Това, което привлича и днес в арбанашката 
къща, е нейната вътрешна украса - дърворезба на тавана, вратите, прозорците, долапите, 
гипсовата украса на тавани, джамали, фризове. Всичко това свидетелства за 
художественото майсторство на строителя. В достигналите до нас къщи особено различие 
в разпределението няма. То е в богатството и разнообразието на украсата, което 
свидетелства не само за вкуса и умението, но и за икономическите възможности на 
собственика. Арбанашката къща е така устроена, че в нея можело да се живее дълго 
време, без да се излиза, освен за вода до кладенеца на двора. Всяка арбанашка къща е 
обградена от високи зидове (дувари), издигнати от камък. Всяка къща е имала 
скривалище. Тези неща говорят за несигурността на времето, в което са живели жителите 
на това селище. В двора на арбанашката къща се влиза през една голяма двукрила 
дъбова порта, обрамчена с каменни колони и покрита с четирискатен покрив. Има и малка 
порта за постоянна връзка с улицата. На нея е прикрепено малко желязно чукче, с което 
се удря по железен пулт. Интерес представляват старинните арбанашки чешми с големи 
стрехи. Това са Коконската и Пазарската чешма. Първата се намира срещу 
Костанцалиевата къща и е строена през 1786 г. от Мехмед Саид ага. На лицевата страна 
има каменен надпис с релефни букви на староарабски. Надписът в превод е: "Който я 
гледа и пие, ще му дойде светлина на очите и душата." От запазените къщи будят интерес 
двете музейни Костанцалиевата и Хаджиилиевата. 

 
Арбанашките църкви 
Наред с арбанашките къщи и чешми особен интерес представляват седемте 

арбанашки църкви, едни от най-забележителните паметници на българското изкуство 
през. периода XIV-XVIII в. Това са "Рождество Христово", "Св. архангели Михаил и 
Гавриил", "Св. Димитър", "Св. Атанас", "Св. Георги", "Св. Богородица" и "Св. Никола". 
Последните две по-късно са превърнати в манастири. В архитектурен план църквите са 
еднокорабни, едноапсидни, с полуцилиндричен свод под двускатен покрив. Градежът им е 
каменен, прозорците са малки с железни решетки, подовете им са настлани с квадратни 
тухли. Арбанашките църкви се състоят от две самостоятелни отделения - мъжко (източно с 
главния олтар и иконостаса) и женско (западно). От север обикновено има галерия, 
завършваща с малък параклис. Всички църкви са стенописвани. Стенописите разкриват 
развитието на живописта в един преходен период към изкуството на българското 
Възраждане и неговата връзка със столицата на Втората българска държава - Търновград. 

 
Арбанашки манастир "Успение Богородично" 
Това е вторият манастир, който се намира в с. Арбанаси, заедно с манастира 

"Св.Николай". Той е по-малък и е построен в северозападната част на селището. 
Представлява комплекс от черква, жилищни сгради и параклис. В първите години от 
турското робство той е бил действащ и заможен, но след опустошенията на кърджалии, 
запада и е изоставен. Едва през 1680 година е построена новата манастирска църква, 
която е запазена и до днес. Тя е ниска, еднокорабна, еднопсидна продълговата сграда, с 
две преддверия, като в северната й страна е разположен обширен параклис "Св.Троица". 
В нея се пази чудотворната икона "Св. Богородица - Труеручица". През 1716 година, 
троянският монах Даниел построява жилищни сгради и възобновява дейността на 
манастира. През 1762 година църквата и параклисът отново са обновени и украсени със 
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стенописи. Независимо от това, че са потъмнели от времето и дима на свещите, те са 
запазили своите художествени достойнства до наши дни. Ценност представлява и 
старинната релефна икона на Богородица - обкована със сребро. Над входа на манастира 
е издигната камбанария. Манастирът е обявен за паметник на културата. Понастоящем 
манастирът е постоянно действащ. 

 
Манастир "Свети Никола" 
Намира се в западния край на с. Арбанаси. Строен е през втората половина на XVII 

и началото на XVIII в. като енорийска църква. Според едно гръцко евангелие от 1670 г. 
параклисът му "Свети Илия" е осветен на 15 април 1710 г. Има данни за бунтове в 
манастира през 1717, 1729, 1744г. Църквата е стенописвана през 1765 и 1784 г. По време 
на голямото кърджалийско нападение на Арбанаси през 1798 г. църквата е ограбена, 
полусъборена и изоставена. След 10 години тя е възстановена с дарения, а през 1833 г. е 
превърната в манастир. През 60-те години на XIX в. в манастира живеят около 30 
монахини, които се занимават с тъкане на шаяци и черги, с плетене на чорапи и др. По 
време на Априлското въстание по препоръка на Матей Преображенски и йеромонах 
Харитон монахините тъкат шаяк и изработват дрехи за въстаниците от Първи 
революционен окръг. След Освобождението е извършено преустройство на манастира и 
манастирската църква (1893 г.). 

 
Местонахождение: село Арбанаси 

Географски координати: 43° 6' N, 25° 40' E 
Надморска височина: 400 метра 
Население: 346  
Пощенски код: 5029 
Телефонен код: 062  

Работно време: 8.00-12.00 ч. и 9.00-18.00 ч. зa експозициите  
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в Арбанаси 

На палатка в околностите 
За контакти:  
Маршрути: Обиколка на Арбанаси 

Обиколка на град Велико Търново 
Архитектурно-исторически резерват "Царевец" в град Велико 
Търново 
Регионален исторически музей град Велико Търново 
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Свищов — Къща-музей „Алеко Константинов“ 

 
Къща-музей „Алеко Константинов“ — Свищов 

Алеко Константинов е роден на 1 
януари 1863г. в Свищов. В края на 1863 
градът е видно занаятчийско и търговско 
средище. 

 

Свищовските търговци търгуват не 
само в главните центрове на турската 
империя, но още в Румъния, Австрия и Русия. 
Връзките му с Европа го правят средищно 
пазарище на зърнени храни. 

 
Бащата на Алеко Константинов се 

ползува с влияние и почит между своите 
съграждани. Като заможен търговец често пътува из Румъния и Австрия, владее говоримо 
и писмено пет езика. По нрав е деспотичен, горд и надменен човек. 

Майката на Алеко Константинов е свенлива, мечтателна и нежна жена, пълна 
противоположност на съпруга си. Основните свои качества тя предава и на своя 
първороден син, който завинаги си остава мечтател по доброто и красивото в живота. 

 
Когато навършва седем години баща му наема двама учители Емануил Васкидович 

и Янко Мустаков, които водят обучението му в родния дом. Две години /1872-74/ Алеко 
посещава прочутото някога " Св. Николско" училище на Христаки Павлович. През 1874г. 
баща му го изпраща да учи в Априловската гимназия в Габрово, където 6 продължение на 
три години той с особена любов и интерес се отнася към учителя по словесност Илия 
Христович. 

През април 1877г. е обявена Руско-турската война, която прекъсва учението на 
Алеко. По време на войната император Александър II идва три пъти в Свищов и при 
третото си идване отсяда в дома на Алеко. 

 
В родната къща на Алеко се помещава канцеларията на свищовското 

губернаторство начело с Найден Геров. Служители в него са Иван Вазов, Драган 
Цанков,Никола Живков. Сам Алеко работи като писар. 

След свършване на войната през есента на 1878г. Иваница Хаджиконстантинов 
отвежда сина си в Русия в град Николаев. Алеко постъпва в Южнославянския пансион на 
Тодор Минков, в който са получили образованието си много видни българи. В Николаев 
редом с учебните предмети, той се занимава с творбите на руските класици и на 
революционните демократи, продължава заниманията в областта на поезията. През 1880г. 
и 1881г. отпечатва и първите си стихотворения "Огледало" и "Защо". Пише пиеси, 
композира и една оперетка. Започва да превежда от чужди езици. През 1881г. завършва 
пълния курс на реалната гимназия, след което се записва за студент по право в 
Новорусийския университет в Одеса. Алеко с интерес следи политическия живот в нашата 
страна, симпатизира на либералите в борбата им за демокрация. В поемата си "Песен за 
Слобод Маджара и Пламен Теня" той пледира в полза на прогреса и свободата. Освен 
литературата, силно го влече и музиката. 
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През 1885г. Алеко Константинов завършва висшето си образование, сбогува се с 
Одеса и Русия и се завръща в Свищов. На 5 юли с.г. постъпва на работа в Софийкия 
окръжен съд, но е уволнен заради отказа му да подведе под отговорност един от 
редакторите на в-к "Народни права", "оклеветил" Стамболов. В противовес се нарича 
Щастливец и с усмивка заглушава плача на сърцето. 

 
През 1886г. Алеко Константинов се запознава с Пенчо Славейков, Беню Цонев и д-

р Кръстев. Алеко превежда от руски "Полтава" и " Бахчисарайски фонтан" на Пушкин, 
"Беглец" и "Демон" на Лермонтов, "Руските жени" на Некрасов, от френски "Тартюф" на 
Молиер и други. 

Алеко е страстен поклонник на миризмата на параходите и железниците. През 
1889г. посещава световното изложение в Париж, през 1891г. -изложението в Прага, а 
през 1893г. - това в Чикаго. 

 
Пътуванията си той дължи на материалната подкрепа на Иван Голованов и д-р 

Стоян Радославов. Впечатленията, които натрупва от тези пътувания, изострят перото му. 
На бял свят се явяват "До Чикаго и назад" и "Бай Ганьо". Алеко постоянно пътува из 
България, опознава природните й красоти и чрез пътеписите си ги пропагандира. 

Той е инициатор за създаване на организирано туристическо движение в България. 
На 27 август 1895г. извежда 300 души на Черни връх на Витоша, с което поставя 
началото на масовото туристическо движение. 

 
Нравственият живот на Алеко Константинов, заангажираната му литературна 

дейност го правят популярен и любим още приживе. Голяма личност, забележителен 
творец и гражданин, честен и прям, неподкупен и всеотдаен, демократ и хуманист, 
безпощаден изобличител на пошлото, грижовен защитник на природата - ето това е 
духовният портрет на Алеко, на Щастливеца. 

 
Дръзкият език на Алеко изоставя благопристойния тон и размахва шибащия 

камшик на хумора и иронията, на сатирата и сарказъма. Неговите парливи фейлетони 
стрелят унищожително на всички страни по грубата действителност. Писателят не се 
страхува да нарича презрените си герои с истинските им имена. Това са българският княз, 
когото без всякакво стеснение нарича "ябанджийско псе", министрите, висшите 
чиновници, окръжните и околийски началници, общественици и писатели, редактори и 
вестникари и др. 

Това са събраните вкупом Дочооловци, Гочооловци, Хаирсъзовци, от чиито редиии 
изведнъж с иялата си колоритност блясва безсмъртното име на Бай Ганьо, този 
неповторим образ, съчетал в себе си всичката пошлост и вълчите нрави на една 
убийствена епоха, с когото Алеко започва безпощаден литературен и житейски двубой. 

 
Алеко Константинов не допуска, че легендарният му герой ще напусне някой ден 

страниците на знаменитото му произведение и с присъщата си бруталност ще пречупи 
вдъхновеното перо на своя създател. Той не вярваше съвсем, но все пак го очакваше. В 
писмо до Славейков се оплаква "Преди офицерчетата ме диреха да ме тупат, сега други 
ме следят да ме притупат". Засегнатите и осмените не прощават. Отмъщението не 
закъсня: на 11 май /24/ 1897г. Алеко Константинов е убит от своят герой БАЙ ГАНЬО. 

 
Местонахождение: град Свищов 

Географски координати: 43° 37' N, 25° 21' E 
Надморска височина: 0-80 метра 
Население: 34 922 
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Пощенски код: 5250 
Телефонен код: 0631 

Работно време: 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00 часа  
събота - има дежурен 
неделя - почивен ден 
Зимата музеят почива и събота. 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Свищов 

На палатка на брега на Дунав 
За контакти: 0631/ 60 467 
Маршрути: Поход по брега на Дунав 
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Видин — Музей-крепост „Баба Вида“ 

 
Крепостта е разположена на големия 

завой на река Дунав при град Видин. Тя е 
основната туристическа забележителност на 
град Видин. Строежът на същинската крепост 
е започнал през 10 век, а преди това на 
мястото е имало римски наблюдателен пункт. 
Крепостта е служела за защита на град Видин 
през почти цялото Средновековие. Баба Вида 
е силно разширена и укрепена по времето на 
цар Иван Срацимир. Голяма част от сградите 
построени по това време са останали 
неразрушени. В днешния си вид крепостта 
разполага с двор с площ над 5 декара и се 
състои от две основни стени и четири кули. 

 
Установени са няколко периода на строителство. Крепостта застъпва мястото 

където се е намирала римската крепост Бонония, която е строена през 3 век. Основните 
части от двора на крепостта Бонония се намира извън рамките на по-късната 
средновековна и са разположени основно под днешния видински квартал Калето. 

 
Средновековната крепост е построена върху съществуващите основи на римската. 

Средновековната крепост е дело на българското строителство. Първите строителни 
дейности по крепостта датират от края на Първото българско царство. Във византийските 
хроники е вписано, че Видинската крепост издържала на обсада, продължила близо 8 
месеца. При тази обсада византийските войски са предвождани от Василий II. От 
постройките от този период днес са останали сравнително малко. Най-запазена е стената 
и кулите, които са разположени към река Дунав. 

 
По време на почти цялото Второ българско царство Видинската крепост е най-

важното укрепление в Северозападна България. Най-голямо разширение на крепостта има 
по времето на цар Иван Срацимир. По време на неговото управление той обитава 
Видинската крепост. През този период са построени значителен брой вътрешни стени и 
кули. Именно тогава крепостта добива вид близък до този, който има и днес. 

 
Крепостта Баба Вида играе важна роля и през Османското робство. През този 

период също са осъществени редица строителни работи. В края на 18 век крепостта не се 
използва за отбранителни цели. През този период тя служи предимно за оръжеен склад и 
за затвор.  

 
Баба Вида е крепост-музей. В самата крепост се опазват редица находки и 

сведения за историята на крепостта. Тъй като крепостта е предназначена и за 
туристически цели, при възстановяването е запазена обстановката в близък до 
естественото положение вид. 

 
Местонахождение: град Видин 
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Географски координати:  
Надморска височина: метра 
Население:  
Пощенски код:  
Телефонен код: 

Работно време: 9.00-17.00 часа 
Печат: Да - на касата на крепостта 
Възможност за нощувка: Хотели във Видин 

На палатка на брега на Дунав 
За контакти:  
Маршрути: Обиколка на град Видин 
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Рабиша - пещера Магурата 

 
Пещера "Магурата" се намира до село 

Рабиша, на около 25 км северозападно от 
Белоградчик. Най-близката жп гара е Димово 
- на 16 км. 

 

Тя е от първите благоустроени пещери 
на територията на България с осветление, 
пътеки и обезопасителни съоръжения.  

 
Някои наричат Магурата осмото чудо 

на света, а други твърдят, че влизайки в нея, 
човек попада в долното царство от 
приказките. И действително, когато се влезе 
в пещерата времето губи своя смисъл сред 
величествената красота на сътвореното от 
природата в продължение на 15 милиона 

години. 
 
Магурата е една от най-големите български пещери. Площта на пода се изчислява 

на над 28600 кв. м., а кубатурата - на над 65535 кубични м. 
Пещерата има няколко входа, като най-големият, висок 2,80 м и широк 6 м, е в 

южния склон на могилата. Изходът на пещерата води към Рабишкото езеро - единственото 
тектонско в страната с дълбочина до 40 метра. 

 
Пещерата се състои от главна галерия, ориентирана в посока югоизток - 

северозапад и три странични разклонения, разположени наляво. Основните зали са: 
Галерията с рисунките, Триумфалната зала, Прилепната галерия, Залата на сталактоните, 
Залата на падналия бор, Тържествената зала, Тронната зала, Залата на тополата. Някои 
от залите са с колосални размери, като на-голямата от тях е Триумфалната зала, дълга 
128 м, широка 58 м, висока 28 м и обща площ 5 720 кв.м 

 
Фантастични са образуванията в пещерата - сталактити, сталагмити, сталактони, 

синтрови джобчета, пещерни бисери, "пещерно мляко". Някои от тях, освен с красота, 
поразяват и с размерите си - "Големият сталактон" има височина над 20м. и диаметър на 
основата 4м.; "Падналият бор" е най-големият сталагмит в изследваните български 
пещери - дължина над 11м. и диаметър в основата около 6м. 

 
В една от залите на пещерата се произвежда единственото българско естествено 

шампанизирано вино, което се произвежда по класически френски метод Шампаноаз и 
отлежава в естествени условия, идентични с тези, при които отлежава френското 
шампанско. Всяка бутилка е произведена ръчно и индивидуално. Виното отлежава в 
бутилките 3 години в пещера Магура, в естествени климатични условия - постоянна 
температура 12 градуса.  

 
Първите следи от човешко присъствие в пещерата датират от преди 12 хиляди 

години. В проучения културен пласт се разграничават няколко наслоени селища - останки 
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от жилища, огнища, пещи, оръдия от камък, кости, метал, керамика. Открити са кости на 
пещерна мечка, пещерна хиена, див кон, говедо, елен, сърна и др. 

 
Бисер на пещерата са уникалните скални рисунки. Изобразени са култови и ловни 

сцени; слънчевият годишен календар от късния енеолит с добавки през раннобронзовата 
епоха е с голяма точност и прецизност на записите. 

 
В една от нишите на Слънчевата зала са скрити по-различни от останалите скални 

рисунки, които поставят въпроси, които все още не са получили еднозначен отговор. 
Върху скалния склон са изрисувани няколко тела с крушовидна форма, със силно 
издължени ръце, дълги шии и ромбоидни глави. В горната част има кълбовидно тяло, 
наподобяващо летящ обект или звезда. Тези рисунки са от по-късен етап, защото са 
изобразени върху ловна сцена на мъж с лък, преследващ елен. Смисълът на 
изображението върху скалите може да се разшифрова, като се знае, че първобитните 
хора са рисували реално съществуващи неща. Една от най-смелите, но и най-трудно 
доказуемите хипотези е, че на обитателите на Магурата, които са нарисували 
необичайните същества, се е случило нещо и те са го отразили върху скалата. Възможно е 
те да са се срещнали с пришълци от космоса, които след това са обожествили. 
Поддръжниците на тази хипотеза обясняват, че на рисунката има ясно разграничение 
между земно и небесно, между зримо и незримо и че ясно се вижда, че тези същества са 
свързани с небесното.  

 
Сред рисунките има още една доста любопитна група от няколко взаимно свързани 

сцени. На първата сцена има танцуваща двойка мъж и жена в характерни пози - жената е 
по-голяма и вдигнати над главата ръце, а мъжът е схематичен и по-малък. Интересното е, 
че между тази сцена и съседната, на нивото на главите им е нарисувана гъба, а на 
следващата сцена мъжът вече е в еротична поза, а на неговата глава и над жената има 
ореол. Най-правдоподобното тълкуване е, че вероятно първобитните са използвали гъба с 
психотропно въздействие, от която са изпадали в транс.  

 
Рисунките 
Галерията с уникалните праисторически скални рисунки е в левия клон на 

пещерата, на 200 м от входа й. В тази част постоянната температура е по-висока с 1 
градус от температурата в останалати галерии и е 13 градуса. Там се събират колониите 
прилепи и подът е покрит с прилепно гуано (тор).  

 
Първобитните хора, обитавали пещерата, са изрисували по стените 700 рисунки с 

култови и ловни сцени, най-старите от които са на възраст 7000 г. Рисунките са правени в 
различни периоди и древните са добавяли нови изображения между по-старите сцени там, 
където е имало място. Голяма част от рисунките са от времето на матриархата и жените са 
видимо по-големи, а мъжете са нарисувани схематично с чертички. В Слънчевата зала с 
голяма точност е изрисуван слънчев годишен календар от късния енеолит с добавки през 
раннобронзовата епоха. Календарният запис съдържа обозначения общо за 366 
денонощия (което отговаря на една година по Григорианския календар). Той отбелязва 
зимното и лятното слънцестоене, пролетното и лятното равноденствие и др.  

 
Обитателите 
Археологическите проучвания започват през 1927 г. от учените Лазар Филков и 

Бърни Бончев продължават до 1996 г. Първите следи от човешки живот в пещерата са от 
преди 12 хил.години, но все още не са проучени всички културни пластове. В проучените 
пластове се разграничават няколко наслоени селища с останки от жилища, огнища, пещи, 
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оръдия от камък и кости, керамични съдове. Намерени са около 40 черепа от пещерни 
мечки.  

 
През I - IV в., когато районът е в пределите на Римската империя, пещерата 

вероятно е използвана за пренощуване на роби и се предполага, че те са извършвали 
жертвоприношения. Това се потвърждава от намерен в ниша в една от залите женски 
скелет без глава, на чиито ръце имало златни гривни с формата на две змии, взаимно 
захапали опашките си.  

 
История на откриването: 
Първото частично описание дължим на Маринов (1887). Данни за пещерата като 

археологичен обект публикува F.Birkner през 1916г. През 1927г д-р Б.Бончев, турист от 
Видин, публикува книжка, подробно описваща пещерата. През 1927г В.Миков прави 
археологически разкопки. През 1928г. Р.Попов съобщава за пещерните рисунки, общо над 
700, които привличат вниманието на български и чуждестранни учени до днес. Те за 
разновременни, като най-ранните от тях са отнесени към епипалеолита и неолита, 
преобладаващата част от късния енеолит - начало на ранно-бронзовата епоха. Това е 
най-голямото находище на праисторическа монохромна наскална живопис в Европа. 
Първо детайлно спелеоложко проучване през 1948г от Научно-изследователската 
пещерна бригада "Т.Павлов". Редовни археологически разкопки в периода 1971-75г. 
Обитавана от началото на бронзовата епоха до ранно-желязната епоха. През 1974г 
използвана за санаториум за лечение на астматично болни. Двуетапно комплексно 
спелеоложко изследване през 1975г. Съвременно изследване на скалната живопис 1988-
93г. Сред рисунките в зала Светилище са идентифицирани и дешифрирани записи на 
праисторически годишен слънчев календар. Пещерата е отворена за туристически 
посещения на 02/07/1961г с маршрут от 1400м. По-късно в първото западно разклонение 
е изградена едноименната винарска изба. 

 
Данни: 
Обща дължина: 2608м 
Денивелация (- , +): 56м (-56м, 0м) 
Надморска височина: 384 м 
Площ: 28600 м2 
Обем: 65535 м3 
 

Местонахождение: В Северозападна България близо до село Рабиша, на около 25 
километра от град Белоградчик. 

Работно време: лято:9.00-16.00 - влиза последната група 
зима: 9.00 - 15.00 - влиза последната група 

Печат: Да - на касата 
Възможност за нощувка: До входа се намират ресторант, мотел и бунгала. 

С палатка до Рабишкото езеро. 
За контакти: 09329 203 
Маршрути: Рабишкото езеро - 30 минути. 

Рабишкото езеро е най-голямото по площ вътрешно езеро в 
България, разположено между селата Толовица и Рабиша, 
Белоградчишко, в западния край на Предбалкана. Дълбочината 
му достига 35-40 метра. Има тектонски произход. 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

15 
Белоградчик — Белоградчишки скали и крепост, Регионален исторически музей 

 
Регионален исторически музей — Белоградчик 

Историческият музей е уреден в 
Пановата къща. Строена е около 1810 г 
(образец на западнобългарската 
възрожденска архитектура). След 
реставрирането й през 1970 г. В нея е 
показана експозиция (8 000 експоната) 
отразяваща бита, поминъка и борбите на 
населението от този край през XVIII и XIX 
Век. 

 
Музеят разполага с богата 

нумизматична колекция и колекции свързани 
с домашните занаяти, носии и предмети на 
бита. 

 
Местонахождение: Белоградчик се намира в западната част на Стара планина, на 

545 м надморска височина, на 182 км северозападно от София, 
на 68 км - северозападно от Монтана, на 52 км - югозападно от 
Видин. Разположен е на планинските масиви Венеца и 
Ведерник, в подножието на уникалните Белоградчишки скали.  
 
Географски координати: 43° 37' 37" N, 22° 41' E 
Надморска височина: 522 метра 
Население: 5 923  
Пощенски код: 3900 
Телефонен код: 0936 
 
Музеят е на ул."Капитан Кръстьо" №1.  

Работно време: 9:00-17:00 с обедна почивка; събота и неделя с предварителна 
заявка 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: На палатка до Белоградчишките скали. Между скалите има 

тучни и цветни полянки, където можете да разположите лагери 
си. 
 
Туристическа спалня Белоградчик на ТД"Белоградчишки 
скали". 
Комуникации: адрес: ПК 3900 – гр. Белоградчик, ул. В. Левски, 
№ 1, тел: 07443/3285 
 
Хотели и къщи за гости в Белоградчик и съседните населени 
места. 

За контакти: Туристически информационен център - гр. Белоградчик дава 
възможност на всички посетители и гости на града да 
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използват безплатни услуги на добре обучен водач до 
туристическите забележителности в района.  
 
тел. за контакти: 0936/ 32 91, 0936/ 34 69 

Маршрути: Пещера "Магурата" на 25 км. от Белоградчик  
 
На 19 километра от Белоградчик се намира Рабишкото езеро с 
идеални условия за сърф, плуване и риболов 
 
Биосферният резерват "Чупрене" предлага чудесни условия за 
екотуризъм и лов на благородни елени, сръндаци и глигани 
 
 
град Белоградчик  
 
Природонаучният музей 
 
Растителният и животинският свят в района е богати 
разнообразен. Срещат се редки и застрашени видове, 
включени в Червената книга на България (някои от тях 
единствено в този район на света: Български ерантис, 
Томасиниев минзухар, Тъмнопурпорна метличина, Сръбска 
рамонда). Широко представено е сем. Салепови (Орхидеи). 
Природонаучният музей разполага с над 3000експоната на 
флората и фауната от Северозападна България. От град 
Белоградчик тръгват няколко пътеки, виещи се край 
Белоградчишките скали. Някои от тях са много подходящи за 
разходки с велосипед. 
 
Астрономическата обсерватория 
 
Астрономическата обсерватория на Института по Астрономия 
на Българската Академия на науките разполага с три телескопа 
- 60 cm Kasagren, 36.5 cm Celestrone and 15 cm Kasegren; 
компютър за обработка и съхранение на данните от електро 
фотометричните изследвания и CCD камерата. Луната, 
пръстена на Сатурн, спътниците на Юпитер, Венера, звезди, 
комети, галактики могат да бъдат изследвани. Организира се и 
ежегодно училище по астрономия с международно участие. 
Художествената галерия 
 
Картинната галерия разполага с над 180 платна - графика и 
живопис, част от тях рисувани на ежегодно провеждащите се в 
града и околностите му пленери по живопис. Сред тях са 
произведения на Майстора, Стоян Венев, Иван Христов, Йоан 
Левиев, Бахит Бапишев и др. 
 
От град Белоградчик тръгват няколко пътеки, виещи се край 
Белоградчишките скали. Някои от тях са много подходящи за 
разходки с велосипед. 
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Белоградчишки скали и крепост 

Белоградчишките скали се 
простират на около 30 км дължина и 3 до 5 
км ширина. Скалната верига започва от 
връх Ведерник (1124 м) със скалните групи 
край с.Граничак и с.Дъбравка 
(внушителният Борич) и завършва при 
с.Белотинци със скалната група Сто овце. 

 

 
Най-величествените скали са около 

града: Мадоната, Конникът, Монасите, 
Ученичката, Дервишът, Лъвът, Мечката, 
Адам и Ева, Хайдут Велко, Замъкът. Друга 
голяма скална група е на 4 км от града, в 
района на пещерата Лепеница, където най-
внушителната фигура е на Динозавъра. 

При с.Боровица са Боров камък и Пчелен камък, западно от местността Скоршин дол са 
Близнаците, Сбеговете, Еркюприите в местността Магаза, Момина скала - в местността 
Фалковец.  

 
"Пред фантастичните видения на Белоградчишките скали, човешката фантазия е 

ограбена, абсолютно ограбена с всички свои капризи." А. Страшимиров 
 
Образуване 
В края на перма, преди около 230 млн.г., в резултат на херцинския тектоничен 

цикъл земите в района на Белоградчик са били високо издигната суша. Релефът бил силно 
разчленен. При тези условия вследствие на интензивното изветряне и всеобща тенденция 
към потъване на земната кора започва заравняване, като във вътрешноконтиненталните 
басейни се отлагат среднокъсови конгломерати. В такъв именно вътрешноконтинентален 
басейн са се образували и конгломератите край Белоградчик. Червеникавият цвят се 
дължи на железните окиси и хидроокиси. През юрския период върху пясъчниците се 
наслоили по-светли и по-дребни сиви и кремавобели варовици. Те изграждат челата на 
сегашните Белоградчишки Венец и Ведерник. Като резултат на младоалпийския тектонски 
цикъл комплексът се нагънал и останал на суша, като районът на Белоградчик попаднал в 
центъра на една голяма антиклинала. При това нагъване варовиците като по-пластични 
претърпели деформация, а среднокъсовите конгломерати в ядката на антиклиналата 
силно се напукали. Впоследствие започнала интензивна ерозия на най-високо 
издигнатите части. Под влияние на водата, ветровете и колебанията на температурата 
варовиците от тези части се разрушили и разкрили силно напуканите конгломерати. Така 
в продължение на милиони години се създали причудливите форми на Белоградчишките 
скали. В пясъчника и варовика се образували и над 100 пещери. 

 
Легенди 
Причудливите форми на Белоградчишките скали, наподобяващи гигантски 

скулптурни ваяния, раждат през вековете многобройни легенди, която да обясни 
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невероятната вкаменена хубост. Преди векове между скалите имало девически и мъжки 
манастир. Рано всяка сутрин манастирските камбани приканвали за молитва обречените 
на Бога монахини. Най-младата сред тях, послушницата Валентина, не могла да скрие под 
расото своята красота. Мълвата за красотата на сестра Валентина се разнесла навред из 
Римската империя. На един Петровден, когато хората имали право да посещават 
манастирите, съдбата срещнала Валентина с римлянина Антонио. Любовта им дълго време 
останала скрита дори когато влюбеният се качвал по въже в килията на Валентина. Но 
детският плач не могли да скрият. Валентина била разобличена и изправена пред строгия 
съд на монасите. Те решили да я анатемосат и изгонят от манастира заедно с детето. В 
това време откъм хълма се задал Антонио на белия си кон, неподозиращ за жестоката 
присъда над неговата любима. И станало чудо. Изведнъж над скалите се извила буря, 
паднал гръм, имало и земетръс. Манастирът се сринал и всичко наоколо се вкаменило - 
Конникът, Монасите, Валентина, която се превърнала в Мадоната с детето в ръце. Други 
каменни композиции са Мечката, Дервишът и, Ученичката, тичаща по стръмнината, 
предпочела меча прегръдка пред опасността да бъде настигната от него. Сред скалите са 
библейските Адам и Ева, гордият Орел, Гъбите, Хайдут Велко, Момина скала. 

 
Крепостта "Калето" 
Между недостъпните и стръмни скали южно от града се издига Белоградчишката 

крепост - Калето. Тя е строена през вековете и носи отпечатъка на римляни, византийци, 
българи и турци. Използвана е естествената непристъпност на скалите, което улеснило 
строителите, издигнали само две стени от северозапад и югоизток. Другите два скални 
масива, обгърнали крепостта, са високи от 80 до 100 метра. Тази древна твърдина е била 
изградена най-вероятно през ІІІ в., когато днешните български земи са в пределите на 
Римската империя. Римляните са използвали при строежа естествената непристъпност на 
скалите, като издигнали само две стени от северозапад и югоизток. От другите две стени 
за преграда и днес служат два огромни скални масива, високи по 80 - 100 м. Крепостните 
зидове били здрави, с дебелина в основите 4-5 м и високи 12-15 м. Римската крепост била 
използвана не само за наблюдение и охрана на пътищата, но за предаване на съобщения 
чрез огън през нощта или дим през деня. 

С образуването на Българската държава започва нов период в развитието на 
крепостта. По време на управлението на цар Иван Срацимир през ХІV в. старият кастел е 
доукрепен и разширен. На по-късен етап от своето съществуване през ХV - ХІХ в. 
Белоградчишката крепост запазва средновековния си български облик. По-късно турците 
извършват някои доукрепителни работи и нови градежи по крепостния зид. 
Преустройването на "Калето" за стрелково оръжие започнало през 1805 г. и на мястото на 
българските зъбообразни амбразури били направени 350-400 бойници за огнестрелно 
оръжие. 

Укрепването на крепостта било предизвикано от желанието на турците да 
заздравят позициите си в тази част на империята. През 1850 г. крепостта изиграла 
негативна роля при разгрома на Белоградчишкото въстание. След разбиването на 
въстаниците в откритите боеве белоградчишките първенци били изведени рез един от 
тунелите на крепостта вън от нея и обезглавени. Днес близо до мястото на екзекуцията се 
издига паметник в памет на тези бойци. За последен път крепостта била използвана като 
фортификационно съоръжение по време на Сръбско-българската война през 1885 г. 
Крепостта "Калето" е най-интересният и значителен паметник на културата, който е 
обявен за Паметник на културата с национално значение. 

Крепостта се състой от три двора (всеки с възможност за автономна защита) с обща 
площ 10 211 кв.км. и едно отделно укрепление. На крепостните стени (височина 10 м) са 
изградени амбразури за пушки. Крепостта разполага с 15-16 оръдия. В нея са изградени 
казармени и складови помещения, арсенали, затвор, мелници за сол и жито, 4 
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водохранилища. Като военно съоръжение се използва за последен път през Сръбско - 
българската война през 1885г. 

 
Местонахождение: Белоградчишките скали са уникални скални образувания, 

разположени в западна Стара планина, Западния Предбалкан, 
близо до град Белоградчик на 52 км югозападно от град Видин, 
182 км от София и 68 км от Монтана.   

Работно време: 9.00 - 18.00; без почивен ден  
Печат: Да 
Възможност за нощувка: На палатка до скалите. Между скалите има тучни и цветни 

полянки, където можете да разположите лагери си. 
 
Туристическа спалня Белоградчик на ТД"Белоградчишки 
скали". 
Комуникации: адрес: ПК 3900 – гр. Белоградчик, ул. В. Левски, 
№ 1, тел: 07443/3285 
 
Хотели и къщи за гости в Белоградчик и съседните населени 
места.  

За контакти: Туристически информационен център - гр. Белоградчик дава 
възможност на всички посетители и гости на града да 
използват безплатни услуги на добре обучен водач до 
туристическите забележителности в района.  
тел. за контакти: +359 936 32 91  

Маршрути: Пещера "Магурата" на 25 км. от Белоградчик  
 
На 19 километра от Белоградчик се намира Рабишкото езеро с 
идеални условия за сърф, плуване и риболов 
 
Биосферният резерват "Чупрене" предлага чудесни условия за 
екотуризъм и лов на благородни елени, сръндаци и глигани 
 
 
град Белоградчик  
 
Природонаучният музей 
Растителният и животинският свят в района е богати 
разнообразен. Срещат се редки и застрашени видове, 
включени в Червената книга на България (някои от тях 
единствено в този район на света: Български ерантис, 
Томасиниев минзухар, Тъмнопурпорна метличина, Сръбска 
рамонда).Широко представено е сем. Салепови (Орхидеи). 
Природонаучният музей разполага с над 3000 експоната на 
флората и фауната от Северозападна България. От град 
Белоградчик тръгват няколко пътеки, виещи се край 
Белоградчишките скали. Някои от тях са много подходящи за 
разходки с велосипед. 
 
Астрономическата обсерватория 
Астрономическата обсерватория на Института по Астрономия 
на Българската Академия на науките разполага с три телескопа 
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- 60 cm Kasagren, 36.5 cm Celestrone and 15 cm Kasegren; 
компютър за обработка и съхранение на данните от електро 
фотометричните изследвания и CCD камерата. Луната, 
пръстена на Сатурн, спътниците на Юпитер, Венера, звезди, 
комети, галактики могат да бъдат изследвани. Организира се и 
ежегодно училище по астрономия с международно участие. 
Художествената галерия 
 
Картинната галерия разполага с над 180 платна - графика и 
живопис, част от тях рисувани на ежегодно провеждащите се в 
града и околностите му пленери по живопис. Сред тях са 
произведения на Майстора, Стоян Венев, Иван Христов, Йоан 
Левиев, Бахит Бапишев и др. 
 
Исторически музей 
Историческият музей е уреден в Пановата къща. Строена е 
около 1810 г (образец на западнобългарската възрожденска 
архитектура). След реставрирането й през 1970 г. В нея е 
показана експозиция (8 000 експоната) отразяваща бита, 
поминъка и борбите на населението от този край през XVIII и 
XIX Век. 
 
От град Белоградчик тръгват няколко пътеки, виещи се край 
Белоградчишките скали. Някои от тях са много подходящи за 
разходки с велосипед. 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

16 
Враца — Регионален исторически музей, Пещера Леденика 

 
Регионален исторически музей — Враца 

През 1976 година за историческия 
музей е отделено помещение в южното крило 
на Двореца на културата на площад Христо 
Ботев. През 1980 година музеят отваря врати. 
Музейната експозиция обхваща 9 зали и 3 
къта. 

 
Експонатите в Историческия музей 

представят вековната история на град Враца. 
Изложени са оръдия на труда, предмети от 
бита - керамика, сребърни и златни съдове, 
монети и украшения, археологични находки, 
трите Тракийски съкровища, открити на тази 
територията - Бекьовско, Врачанско и 
Галичко и много други. 

 
В зала "Праистория" са представени оръдия на труда и предмети от бита, отнася-

ши се до епохата на Неолита Експозицията в зала "Античност и Средновековие" също 
обхваща голям период от време. В раздела посветен на късноантичната и 
ранновизантийската епохи са показани експонати отнасящи се за I-VI век и илюстриращи 
измененията в бита, материалната и духовната култура на местните тракийски племена, 
които са настъпили след превземането на Балканския полуостров от римляните Разделът 
посветен на българското средновековие /от края на VII - до края на XIV век/ е представен 
основно от археологични материали, демонстриращи богатството на материалната и 
духовната култура на нашия народ през този период. На развитието на бижутерното дело 
са посветени три витрини, в които са изложени изделия от злато. В залата "Възраждане и 
национално-освободителна борба", благодарение на оригинални предмети, илюстрации и 
фотодокументи се проследяват събитията в които са участвали жителите на Враца. Градът 
има съществен принос за съхранението на българската културна традиция в периода на 
османското иго, в развитието на просвещението и национално-освободителното 
движение. Експозицията "Работническо движение" заема три зали и два къта. В първата 
зала посетителите се запознават с кратката стопанска характеристика на Врачанския край 
и зараждането на работническото движение. Залата "Съвременно строителство". Неговата 
експозиция е основана на фотоси, документи и веществени материали, и с помощта на 
аудио-визуална техника се проследява икономическия разцвет на Врачанския край в 
периода от 1952 година до наши дни. 

 
Местонахождение: Град Враца 

пл. "Христо Ботев" №1   
Работно време: лято: 9:00-19:00 ч. 

зима: 9:00-18:00 ч. 
Печат: Да - на касата 
Възможност за нощувка: В хижа Леденика  

На палатка в околностите на хижата - има хубави поляни в 
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близост до хижа Леденика 
Хотели в град Враца 

За контакти: ЕООД "Турист" - гр. Враца, Дом на туриста, тел. 092/2-92-78, 
2-52-95, 3-61-68   

Маршрути: До хижа Леденика и оттам до: х. Пършевица - 11 км по 
асфалтово шосе и път с трошено-каменна настилка /2,30 часа 
пеша/ 
вр. Замбина могила /1209 м/ - 1,20 часа 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

16 
Враца — Регионален исторически музей, Пещера Леденика 

 
Пещера Леденика 

Леденика е пещера в Стара планина с 
множество галерии и интересни карстови 
форми - сталактити и сталагмити, датиращи 
от хиляди години. Пещерата е дълга 320м. Тя 
има десет зали. Най-голяма е Концертната 
зала. Към нея води Проходът на грешниците. 
През него може да мине само този, който е с 
чисто сърце. Някога пещерата е била пълна с 
вода, но постепенно водата е изчезнала и е 
останало само едно малко езеро - Езерото на 
желанията. Според легендата, ако някой 
потопи ръката си в ледено студеното езеро в 
пещерата и си пожелае нещо, желанието му 
ще се изпълни. Пещерата Леденика се 
намира в северозападния - Стрешерски дял 
на Врачанската планина, на 16км от 
гр.Враца. Входът и е разположен в най-
ниската част на Леденишкия увал при 
надморска височина 830м. 

 

 
Зиме, от края на ноември до май, 

когато температурите в началото на пещерата 
се понижат под 0oС, в Преддверието и 
Малката зала се натрупват прозрачни и 
млечно бели маси лед, изследван от 
геоморфолога Вл. Попов. През зимата и 

пролетта пещерата е приказно красива. В първата зала, наречена Преддверието (най-
ниската част на пещерата), се издига огромна ледена колона с диаметър близо 21 м. На 
пода, под високия купол стои красив комплект за вино - от ледени бутилки и чаши, сякаш 
посипани с пудра. На някои места блестят чудни синьо-бели водопади. Ледените 
сталактити приличат на мечове - къси или по-дълги, стигащи до 4 м. И всичко искри с 
диамантен блясък. Нисък коридор свързва Преддверието с "Малката зала" - почти кръгла 
зала, от която през пещерния коридор "Комата", попадате в Концертната зала. Според 
специалистите тя има божествена акустика. Под Концертната зала се намира още една - 
Хладилника. В минали времена хората са я ползвали за съхраняване на семена. Няколко 
метра човек трябва да се движи ниско наведен през прохода "Плъзнята", за да стигне до 
малката зала, която има почти кръгла форма, а след още едно стеснение се озовава в 
Голямата (Концертна) зала. Тук всичко е величествено и неповторимо, като се започне от 
Крокодилът, Главата на великана, Соколът, дядо Коледа, къщичката на баба Яга и много 
други. Отклонявайки се вдясно, стигаме до едно малко синтрово езеро с дълбочина 
0,50см, чиято вода е вълшебна. От голямата зала през железни мостове преминаваме през 
Малката и Голямата пропасти, през коридора "Завеските", за да стигнем до не по-малко 
красивата "Бяла зала". Тук могат да се видят Свекървиният език, Жената на великана, 
Слонът, Къпещата се девойка. Най-високата точка на пещерата се нарича "Седмото небе" 
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- достъпно само за най-запалените туристи. Най-известната зала на Леденика е 
Концертната зала или още Голямата зала, която е с размери 60/45 м, а височината от най-
ниската точка на пода до най-високата точка на тавана е 23 м. В тази пещера започват 
първите системни изследвания върху пещерната фауна на България (Д-р Ив. Буреш и 
неговите сътрудници през 1922 г.). Досега са установени 53 вида животни, между които 
10 троглобионти и стигобионти: Speocyclops infernus (Copepoda), Bulgarosoma bureschi 
(Diplopoda), Tricyphoniscus bureschi (Isopoda), Paranemastoma (Buresiolla) bureschi 
(Opilionida), Onychiurus sensitivus, Pseudosinella duodecimocellata (Collembola), 
Pheggomisetes buresi, Ph. radevi, Rambousekiella ledenikensis (Coleoptera, Carabidae), 
Radevia hanusi (Col. Cholev.). 

 
История на откриването 
Пещерата "Леденика" е известна на местното население отдавна. В студеното й 

предверие местните овчари са оставяли млякото, издоено от овцете на хладно. Районът 
около пещерата е бил собственост на Христо Чомаков, който през 1927г дарява 100 
декара ливади и гори на туристическо дружество "Веслец" Враца. Ентусиазирани врачани 
благоустрояват района и пещерата и на 17 септември 1961г тя е отворена за посещение. 
Пещерата се обслужва от екскурзоводи и е отворена за посещение през цялата година. В 
близост до нея се намира хижа "Леденика" с 48 легла, туристическа кухня и ресторант с 
50 места. Температурата в пещерата варира от –7 С до –15 С, до 8оС във вътрешността. 
Животинският свят е беден: прилепи, пещерни бръмбари, мокрици, паячета. Единствено 
тук може да се види насекомото "Леденикус" или "Светломразец". От растителния свят се 
срещат лишеи и мъхове, които са слабо развити. 

 
Характеристики 
Обща дължина: 320м 
Денивелация (- , +): 30м (-14м, 16м) 
Надморска височина: 830м  
Вид: Пропастна пещера, Пещера с наклон до 45% 
Влажност: Влажна, с лед 
Разклоненост: Многоетажна, Разклонена, Проходна 
Други: Скала – Варовик 
 

Местонахождение: Намира се в м. Леденишки валог във Врачанска Стара планина 
Надморска височина: 830 метра  

Работно време: лято: 8:30-12:30 ч. и 13:30-18:00 ч. 
зима: 8:30-16:00 ч.  

Печат: Да - на касата 
Възможност за нощувка: В хижа Леденика  

На палатка в околностите - има хубави поляни в близост до 
хижа Леденика  

За контакти: ЕООД "Турист" - гр. Враца, Дом на туриста, тел. 092/2-92-78, 
2-52-95, 3-61-68  

Маршрути: х. Пършевица - 11 км по асфалтово шосе и път с трошено-
каменна настилка /2,30 часа пеша/ 
вр. Замбина могила /1209 м/ - 1,20 часа 
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17 
Околчица — лобното място на Христо Ботев 

 
Околчица е връх във Врачанската 

планина, където се намира Национален парк 
"Христо Ботев" (на около 20 км югоизточно от 
Враца). На Околчица на 2 юни 1876 г. се 
разиграва последната битка на Ботевата 
чета. 

 

 
На връх Околчица през 1938 г. за 

увековечаване подвига на Христо Ботев и 
неговата чета е издигнат 35-метров паметник 
с опълченски кръст. В падината Йолковица, 
естествена канара с издълбан върху нея 
надпис бележи лобното място на поета-
революционер. През 1947 г. кръстът на 
паметника е заменен с петолъчка. През 1991 
г. отново се връща автентичният вид на 
паметника. 

 
Всяка година на 2 юни в района се 

провеждат национални тържества в чест на 
Христо Ботев и всички паднали за свободата 
на България. На 1 юни пристигат и 
участниците в националния туристически 
поход по стъпките на Ботевата чета по алеята 
от Козлодуйския бряг и се изгражда цял 
палатков лагер. Освен Ботевата алея има 

много други маркирани туристически маршрути. През лятото има редовен автобусен 
транспорт от Враца, а през останалите сезони - до село Челопек, откъдето са още 8 км. 

 
На 17 май 1876 г. начело на организирана в Румъния въстаническа чета, Христо 

Ботев завзема австрийския кораб "Радецки", с който преплува река Дунав и слиза на 
българския бряг при Козлодуй. След тридневни ожесточени боеве с многократно 
превъзхождащия я противник, четата достига до подножието на връх Вола в Стара 
планина, където се готви да пренощува. Там, в местността Камарата, на 1 юни вечерта, 
вражески куршум пронизва сърцето на войводата. В борбата за освобождение от турско 
робство загива един от най-достойните синове на българския народ. Но с подвига си, с 
героичната си саможертва и с цялото си творчество Христо Ботев завинаги остава да 
живее в сърцата на всички българи, така, както сам пророкува: "Тоз, който падне в бой за 
свобода, той не умира". Денят на неговата кончина се чества в памет на всички, жертвали 
живото си за свободата на родината. 

 
Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 г. в гр. Калофер. Учи в Карлово и Калофер, 

а през 1863 г. заминава за Одеса, където постъпва в Одеската гимназия, но през 1865 г. е 
изключен за свободолюбивите си идеи. Учителства в с. Задунаевка, Бесарабия, а в 
началото на 1867 г. се завръща в Калофер, още същата година е принуден да емигрира в 
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Румъния. Работи в печатницата на Д. Паничков (1868), прави първите си литературни 
опити, превежда, участва в театрални представления, сътрудничи на в. "Гайда" и 
"Дунавска зора". По-късно е учител в Александрия и Исмаил (1869), редактор на в. "Дума 
на българските емигранти" (Браила, 1871). През 1872 г. се установява в Букурещ, където 
заедно с Любен Каравелов е редактор на в. "Свобода" и "Независимост". Издава 
сатиричния вестник "Будилник" (1873). След смъртта на Левски (1873) отношенията му с 
Каравелов, който се отдръпва от революционните идеи, секват, а Ботев оглавява 
революционната емиграция и списва нейния орган - в. "Знаме" (1874-1875). След 
обявяването на Априлското въстание издава в. "Нова България" (1876) и организира чета 
в помощ на въстаниците, с която превзема австрийския кораб "Радецки" и слиза на 
Козлодуй. Четата не среща подкрепата на българите, води тежки сражения в Балкана, в 
едно от които Ботев е убит - 02. 06. 1876 г. Поет, публицист, журналист, преводач, 
литературен критик, революционер и мислител, Христо Ботев се превръща в икона за 
българите, в национален символ. Автор само на 20 стихотворения, поезията му дава 
облика на българската литература и до днес, а цялото му творческо наследство предлага 
една радикална версия на българското национално мислене и философия. 

 
Местонахождение: Стара планина  
Работно време: Денонощно  
Печат: Хижа "Околчица" е на около 300 м от паметника, където се 

намира печатът. Ако е затворено, печат на обекта има и в 
къщата-музей "Баба Илийца" в село Челопек.  

Възможност за нощувка: В хижа "Околчица" 
На палатка в околностите на хижата  

За контакти: ТД " ВЕСЛЕЦ" гр. Враца, ул. Хр Ботев № 4 А, ПК 3000 тел.: 62 
41 08,092/624 108,0896/ 688 427 

Маршрути: х. Пършевица - 4,30 часа 
х. Леденика - 6,30 часа 
тур. спалня в с. Игнатица - 4,30 часа 
Пътеките са маркирани. 
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Козлодуй — Национален музей-параход „Радецки“, паметник на Христо Ботев и 

неговата чета 
 

Национален музей-параход „Радецки“ 
Австрийският параход Радецки е 

построен през 1851 г. в корабостроителница 
"Обуда" - Будапеща (Тогава Австроунгария). 
Бил е собственост на първо привилегировано 
имперско и кралско дунавско дружество 
(наименование до 1918 г.). Носи името на 
фелдмаршал Йозеф Венцеслав Радецки, 
славянин, словак по произход. В центъра на 
Виена има негов паметник. 

 
В чест на 90 годишнината от героичната гибел на Христо Ботев 1 200 000 

български деца събират средства за построяването на точно копие на легендарния за 
нашата история параход. Така възстановеният параход Радецки е пуснат на вода на 28 
май 1966 г. и на 30 май акостира на Козлодуйския бряг. 

 
На 26 август 1966 г. заплува по тихия бял Дунав към Будапеща и Виена. В 17 ч. на 

4 септември пристига във Виена. Австрийците отразяват факта чрез всички вестници, 
радио и телевизия... 

 
История 
Национален музей "Параход Радецки" гр. Козлодуй е създаден с решение на МС от 

16 март 1982 год. 
 
Неговият статут е национален и под негова опека са на първо място кораба - музей 

"Радецки", а също и картинната галерия създадена в предходните години (1989-1990). 
 
Музеят е изцяло свързан с Ботевата тематика, живота и делото на Хр. Ботев и 

трагичната гибел на неговата чета. Самият кораб "Радецки" с течение на годините се 
превръща в институция, в незаменима светиня и страница в нашата българска история. 
Наша цел е да разкажем за гения и революционера Христо Ботев, незабравимият подвиг и 
саможертва в името на България. Ще отделим специално внимание на първите и 
последващи Ботеви тържества. Ще се опитаме да проследим историята на Кораба 
"Радецки" и всеотдайната работа на колектива на Националния Музей. 

 
В края на 1874 год. И началото на 1875 год. Сред революционната емиграция във 

Влашко все по голямо влияние придобивал Хр. Ботев. Роден е на 6 януари 1848 год. В 
Калофер в семейството на известния възрожденски учител Ботьо Петков и Иванка 
Дрянкова. Учил първоначално в родният си град а след това продължава образованието 
си в Русия. С помощта на Влиятелното Българско настоятелство в Одеса той постъпил като 
стипендиант във Втора Одеска гимназия. През 1865 год. , той е отстранен от гимназията. 
През лятото на 1866 год. Ботев посетил град Комрат, Бесарабия и със съдействието на 
попечителя на българските колонии Иван С. Иванов получил назначение като учител в с. 
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Задунаевка, но още през февруари 1867 год. Бил принуден да се завърне в Калофер, за 
да замести болният си баща в местното класно училище. 

 
През септември 1876 год. Хр. Ботев напуска Калофер с намерението да продължи 

образованието си в Русия, но след като пристигнал решил да се установи в Букурещ. 
 
По-късно заминал за Браила, където започнал работа в печатницата на Димитър 

Паничков. През август 1868 год. Се върнал в Букурещ и се записал в Медицинското 
училище, но много скоро се разочаровал и го напуснал. В края на ноември 1868 год. Се 
запознал с В. Левски, с когото живял известно време в една изоставена мелница край 
румънската столица. 

 
След няколко много тежки месеци на недоимък през 1869 год. Ботев станал учител 

в Александрия, а по късно и в Измайл. Същевременно активно сътрудничил на вестник 
Тъпан . 

 
През юли 1871 год. Ботев започнал да 

издава своя първи самостоятелен вестник 
Дума на българските емигранти. Помага на Л. 
Каравелов в подготовката на вестник Свобода 
и вестник Независимост. Издава и три броя от 
своя сатиричен вестник Будилник. 

 
След смъртта на В. Левски, Хр. Ботев 

се изявил като най-активния последовател на 
неговите идеи.  

Името на великия ни поет и 
революционер е свързано преди всичко със 
саможертвата на неговата чета, с трагичната 
им гибел. 

Говорейки и пишейки за тези 
безсмъртни хора, останали незабравими в сърцата ни чрез техните родственици, близки 
последователи не можем да не споменем макар и накратко за най мащабното и обширно 
въстание в българската история - Априлското. 

 
В хода на дискусиите повечето гюргевски дейци били убедени, че през пролетта на 

1876 год. Трябва да се организира ново въстание.  
Гюргевският комитет разделил страната на революционни окръзи.  
Първи - Търновски  
Втори - Сливенски  
Трети - Врачански  
Четвърти - Пловдивски  
 
На 14-ти април в местността Оборище, близо до Панагюрище, се провело и общо 

събрание на всички комитети в 4-ти революционен окръг. Събранието уточнило плана за 
бъдещите въстанически действия и утвърдило 1-ви май като начало на въстанието. 
Поради непредвидени обстоятелства въстанието избухва още на 20-ти април 1876 год. 
Враца научава за избухналото въстание едва на 24 ти април. В крайна сметка 
революционните дейци решават да изчакат пристигането на Ботевата чета, която да 
спомогне за избухването на въстанието в 3-ти революционен окръг - Врачански. 
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В началото на април 1876 год. под ръководството на Хр. Ботев, Н. Обретенов и Г. 
Апостолов започнало сформирането на голяма чета, която трябвало да се прехвърли в 
България веднага след обявяването на въстанието. 

Първоначално организаторите смятали, че ръководители на четата трябва да са П. 
Хитов и Ф. Тотю, но те сметнали, че при създалата се сложна международна обстановка 
ще трябва да изчакат с изпращането на четата в България. За воевода на четата бил 
избран Хр. Ботев. 

 
Към средата на май подготовката на четата приключила. Като отчели развитието на 

въстанието в страната Хр. Ботев и неговите помощници, решили да насочат четата към 
Враца, тъй като силите на местната комитетска организация били запазени, и 
съществували възможности за вдигането на въстание. 

 
На 16-ти май, Хр. Ботев и част от четниците се качват от Гюргево на австрийския 

пътнически кораб "Радецки" - извършващ редовен рейс по река Дунав. От Зимнич, Турну 
Мъгуреле, Корабия и Бекет. Към тях се присъединили и останалите доброволци, който 
били предварително разпределени в групи, за да не привличат вниманието на румънските 
власти. 

 
На 17-ти (29-ти по нов стил) май "Радецки" бил завладян, след което екипажът бил 

принуден да спре парахода на българския бряг до село Козлодуй. 
 
На парахода Радецки в 1-ва класа Хр. Ботев пише своето безсмъртно писмо, 

останало и до ден днешен в нашите сърца, адресирано до жена му Венета и невръстните 
му деца. Дъщеря му Иванка е едва на 40 дни. 

 
Воеводата отправя написано от него писмо на френски до капитана на парахода - 

Дагоберт Енглендер, в което поставя своите искания и изрича прословутата фраза - "Тук 
се слуша мойта воля..." 

 
Капитан Д. Енглендер пристава при село Козлодуй пожелавайки успех на 

българските четници в тяхната безстрашна мисия. 
 
За няколко дни, сражавайки се с турските потери, четата достига врачанския 

балкан, но не получили подкрепа от местните комитетски дейци, които по същото време 
трябвало да вдигнат бунта във Враца.  

Ботевата чета била принудена сама да води тежки боеве срещу многократно 
превъзхождащият я противник. На 20-ти май, когато поредното сражение затихвало, Хр. 
Ботев паднал убит. Неочакваната гибел на воеводата предизвикала смут сред 
въстаниците. Изтощени, гладни и обезсърчени те се разпръснали на малки групи, които 
станали лесна плячка за башибозука. Повечето от четниците били избити или попаднали 
в ръцете на властта. Само десетина от тях успели да се доберат до Сърбия и Румъния. 

 
Версиите около смъртта на Хр. Ботев са множество - но най-разпространената е, че 

загива от случаен турски куршум. 
С разгрома на Ботевата чета Априлското въстание фактически завършва. 
 
Хр. Ботев е може би една от малкото светли личности, чийто чествания, започват 

още с Освобождението на България.  
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Първото честване е устроено от местните козлодуйски жители още през месец май 
1878 год. Тогавашните чествания са наричани "oброци". На първия оброк са принесени 
200 агнета курбан, по едно за всеки загинал четник. Името на местността останало Оброк. 

 
Пловдив и Враца организират първите тържества в страната през 1884 год.  
Известно е, че Хр. Ботев пада пронизан от вражески куршум на 1-ви юни 1876 год., 

но революционните дейци начело със З. Стоянов, вече в следосвобожденска България 
нанасят коректив в датата на честванията - тогава е прието да се празнува на 2 юни. 

 
И до наши дни пиковия ден на Ботевите празненства остава този ден.  
През 1888 год. на Козлодуйския бряг идват и двамата революционни дейци - З. 

Стоянов и П. Хитов. Те са и първите българи изминали пътя на Ботевата чета от 
Козлодуйския бряг до Околчица. 

 
Тържествено протича и 25-годишния юбилей организиран от Козлодуйската и 

Оряховската община. Стичат се множество хора от Видинско, Оряховско, Свищовско и 
Ломско. 

 
С всяка изминала година Ботевите тържества имат все по-голям размах, а през 30-

те години, особено голяма величественост придава участието на Оряховския полк с 
устройваните от него паради под командването на майор Дипчев. 

 
 
След 1944 год. Комунистическите правителства правят за Козлодуйския бряг 

изключително много, но вече като част от държавната им политика. 
 
В тези години няколко комисии са сформирани и изпратени да уточнят пътя на 

Ботевата чета вземайки предвид всички данни и сведения за това. 
 
Под ръководството на Димитър Осинин, Ботевият път от Козлодуй до връх 

Камарата, първоначално е маркиран с 54 каменни знака и 6 малки възпоменателни 
паметника. По-късно маркировката след окончателното определяне на мястото, където е 
загинал Ботев е довършена и във Врачанския балкан. Знаците стават 68. 

 
През 1954 год. Врачанската общественост приема идеята да се очертае Ботевият 

път с широка алея, маркирана от два реда дървета. Тази инициатива е подкрепена още 
същата година. За нейното утвърждаване и осъществяване по късно своя принос дават 
историци, писатели, общественици. През 1958 год. е публикувано и специално 
постановление за изграждането на алея - паметник от Козлодуй до лобното място на 
Ботев. През 1971 год. ЦК на БКП и МС решават цялостно да се оформи и изгради 
единственият по рода си у нас паметник, очертан от 120 км. алея от Козлодуй до връх 
Камарата - Околчица и Рашов дол. Алеята сочи Ботевия път. По тези дири вече 
десителетия наред вървят и българските туристи. В първите години те са десетки, а в 
следващите те са хиляди. И до днес към Козлодуй се стичат стотици походници от всички 
краища на страната, за да минат по стъпките на Ботевата чета. 

 
Освен изграждане на Ботевата алея, са изградени и паметни знаци увековечаващи 

признателността на населението към безсмъртния подвиг на Ботевата чета. 
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Първия опълченски кръст от акациево дърво висок 3.5-4 м. е положен още на 
30.5.1878 год. от Младен Павлов - Козлодуйското даскалче и местното население. 

 
През 1882 год. пак по инициатива на местните жители запазеният и до днес 

Оброчен каменен кръст. Той се намира на Козлодуйския бряг в непосредствена близост до 
големия паметник, за който ще стане дума по нататък. На него и досега се четат 
благодарствените думи на Козлодуйци. След изгниването на първия дървен опълченски 
кръст е поставен нов такъв. 

 
С цел изграждането на достоен паметник и събирането на средства за него се 

основава дружество Хр. Ботев - Козлодуйски бряг. То организира шумна кампания през 
1905 год. И полага основния камък за изработка на паметника - целта е да бъдат 
увлечени в святото дело и държавните фактори. Държавата не отпуска пари. Козлодуйци 
с дарения на пари, строителни материали и труд издигат до 1934 година читалищния дом, 
но мечтата за построяване на паметника не ги напуска. 

 
През 1932 година по инициатива на културтрегера на Козлодуй - Никола Палашев 

и с решителната намеса на видния местен общественик Стан Ангелов на Крушов баир 
/местността намираща се в непосредствена близост до пристанището построено на 
мястото на слизане на Ботевата чета/ бива създаден живият паметник - инициалите на 
Христо Ботев, очертани с акациеви дръвчета. 

 
През април 1937 год. Комитета ръководещ дружеството Хр. Ботев - Козлодуйски 

бряг бива напълно подменен. Той се свързва с Дирекция на водните съобщения - Русе, 
чрез тази инстанция се осигурява надеждно и бързо проектиране, конкурси, 
квалифицирано инженерство - отпусната е сумата 600 000 лв. Козлодуйци дали по 10 
дена доброволен труд, а с добитъка си извозвали безплатно баластрата за бетоновата 
колона от дунавското корито. 

 
Създател на паметника бил Стефан Пейчев - родом от Сливен, а каменната 

облицовка е направена от Козлодуйчанина Асен Илиев.  
Паметникът е построен през 1939 г. Освещаването му било обявено за 01.09 1939 

г., но на тази дата Германия обявява война на Полша, с което започва Втората световна 
война. Съобщените по радиото вести, за началото на войната, провалят традиционното 
празненство. При паметника излязъл с фотограф само зидарят Асен Илиев за да заснеме 
себе си пред завършената десетилетна мечта на козлодуйци. 

 
През 1947 год., бюстът на Хр. Ботев, подарен през 1936 год. от юнкерите от 

царското военно училище, бива положен на пиедестал в центъра на Козлодуй.  
Всяка година на 2 юни в центъра на града пред паметника се стичат множество 

хора, които да отдадат своята почит пред една от най ярките личности в нашата история. 
 
А сега, нека ви разкажа за единствения и уникален плаващ музей - кораб 

"Радецки. Няма българин, чието сърце да не трепва само при споменаването на това име. 
Австрийския параход оказал се символ на жаждата за свобода на милиони българи. 
Корабът обединил цял един народ в една обща кауза изпълвайки я с невиждан 
ентусиазъм. 

 
"Радецки" - наша оживяла страница. 
Много българи не са запознати с историята му. Българите заслужават да знаят 

съдбата на своята светиня, ние им го дължим.  
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Австрийския "Радецки" е построен през 1851 год. В завода "Обуда" - Будапеща - 
намиращ се в рамките на тогавашната Австроунгария. Носи името на фелдмаршал Йозеф 
Венцеслав Радецки, славянин, словак по произход. Роден е 1766 год., а почива в 1858 
год. В центъра на Виена е издигнат негов паметник, а до ден днешен неговия бюст е на 
носа на кораба "Радецки". 

 
Историята на превърналата се в годините национална светиня е дълга и изпълнена 

с множество перипетии. 
През 1906 год. по инициатива на Стоян Заимов и с подкрепата на тогавашното 

правителство на Димитър Петков се решава по случай 30-тата годишнина от 
освобождението на България от турско робство да се изгради край Свищов Военно-
исторически паметник музей. Идеята била реката Текир дере да се превърне в Дунавски 
воден ръкав, където на вечен пристан да е корабът "Радецки". За целта трябвало да се 
откупи от Първо императорско дунавско параходство - Виена парахода. Когато народното 
събрание се събрало да гласува предложената от Министър председателя Димитър Петков 
сума за откупуването той е убит на бул. "Цар Освободител". В последствие идеята е 
забравена. 

 
През 1926 год. в Свищов се сформира комитет "Цар Освободител" с почетен 

председател Стоян Заимов. Комитета решава да изпълни проекта за паметника музей в 
Текир дере. Призовани са всички българи да помогнат "Радецки" да се завърне в 
български води.За да не искат пари нито от Народното събрание нито от цар Борис III. 
Министерство на просветата трябвал0о да осигури 6 държавни кинематографа - 3 за 
Северна и 3 за Южна България. Целта била опитни лектори от градове и села да събират 
за вход под формата на житни храни, които по късно осребрени щели да образуват 
нужния капитал за откупуването на "Радецки". Предвиждало се по тази система в срок от 
две години да се съберат 50 000 000 лева за осигуряването на стабилен фонд за 
материалната издръжка на всички паркове - паметници, военно - исторически къщи, 
музеи и мавзолеи, издигнати от Комитета "Цар Освободител Александър II". 

 
През 1927 год. се разчува, че парахода ще бъде ремонтиран. В писмо адресирано 

до Борис III още в същата година се търси информация за състоянието на "Радецки". А 
амбициите на свищовския комитет били да се ремонтира и възстанови автентичния вид на 
парахода. "Радецки" e бракуван през 1918 год., и е разрушен от австрийското параходно 
дружество през 1924 год. До това довело бездействието на няколко български 
правителства. 

 
Важна роля в нощта на 16 срещу 17 май 1976 год., когато е превзет "Радецки" 

изиграва и капитана на кораба, Дагоберт Енглендер. Неговото име ще оствне за винаги 
свързано с подвига на Ботевата чета. Роден е през 1848 град Баден край Виена, почива 
на 77 год. възраст във Виена на 20 ти юли 1925 год. 

 
Благодарение на Дагоберт Енглендер, до нас са достигнали важни материали във 

връзка с превземането на парахода "Радецки" от Ботевата чета - Доклад до централния 
инспекторат във Виена, протокол с показанието на екипажа на Радецки за завладяването 
и спомени на капитана за събитията. 

 
Доклада е писан на 30 ти май 1876 год. В него се съобщава, че Радецки е нападнат 

от въстаници на 29 ти май при своето 14 то пътуване приблизително един час след 
отплуването му от пристанище Бекет, т.е. в 12.30 ч. За натоварените сандъци капитана 
отбелязва, че не може да не ги приеме, след като са отговаряли на условията. Принуден е 
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от 6 въоръжени лица да чуе исканията на четниците. Описва преговорите със тях и 
воеводата им, униформата, въоръжението, как парахода стига до Козлодуй и продължава 
пътя си.  

 
Вторият документ от 1-ви юни 1876 год. деня на Ботйовата гибел е споменатият 

протокол с показанията за завладяването на "Радецки". Той дава най главните моменти на 
събитието, но както казва и самият Енглендер, той не описва с живи краски събитията 
разиграли се на кораба. В своите спомени капитана пише, че тяхното пресъздаване не е 
отразено точно, а е преразказано, въпреки това той е бил принуден да подпише 
протокола. Знае се, че капитана симпатизира на делото на четниците. След като парахода 
пристига във Видин от него се иска да превози турска войска, на което Енглендер 
категорично отказва. 

 
Ето какви са впечатленията на капитана от младия воевода на четата: "Самият 

Ботев ми направи силно впечатление със своята коректност, енергия и темперамент. Още 
преди да наближим българският бряг, той ме повика да се уверя, че както параходната 
каса така и товарът са непокътнати. След дебаркирането, наблюдавах една тържествена и 
трогателна гледка. Чу се мощният Ботев глас и всички паднаха на колене, целуваха 
родната земя. На възгласите за сбогом: Да живее Франц Йосиф!, Да живее капитанът!, аз 
отговорих тихо: На добър час! - и разклатих няколко пъти високо фуражката си." 

 
След разигралите се събития на Радецки, Енглендер е трябвало да се яви във 

Виена и да направи подробен доклад. Трябвало е да бъде преместен на работа в Горния 
Дунав, но молбата му да остане на Радецки е удовлетворена. 

 
През 1885 год. Д. Енглендер е назначен като началник бюро в плавателно 

отделение. А през 1888 год. той предава спомените си за май 1876 год. на Захари 
Стоянов. 

 
Половин век след незабравимите събития през 1925 год капитана изпраща в 

България следните реликви: 
1. Флага на парахода, който имал австрийския и унгарския герб.  
2. Оригиналното позволително. 
3. Печата на парахода. 
4. Копие от доклада, който капитанът представил на консулите на Австро - Унгария 

в Русе и Видин и на генералния инспекторат на параходното дружество. 
5. Подробно изложение за всичко, което е видял в този ден. 
6. Копие от писмото на Ботйов на френски език до капитана и пътниците. 
7. Две дъски от борда на Радецки. Едната е била изрязана от мястото, където 

Ботйов е застанал, принуждавайки капитана да му повери парахода, за да слезе на 
Българския бряг с четата. 

 
Тези документи и предмети са донесени от един от братята на капитана Адолф 

Енглендер, директор на австрийския кредитен институт. Тези вещи са предадени на Борис 
III на едночасовата им среща. 

 
На тази среща присъства и братът на Хр. Ботев - Кирил, участник в Ботевата чета. 

Той подарява на А. Енглендер свой портрет с посвещение за брат му /който починал през 
лятото на същата година в Австрия/. 
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Д. Енглендер е погребан в централните виенски гробища. В същия гроб е 
погребана и съпругата му Матилда починала двадесет години по късно. 

 
Самият Кирил Ботйов в следствие на сърдечна недостатъчност и бронхопневмония 

почива на 4.02.1944 год. в село Студена близо до София. 
 
Кратки съобщения от май 1876 год. се срещат австро-унгарски източници. Високата 

порта в духа на традиционната си линия обявила четниците за разбойници, 
подстрекавани от чужди страни. Съчувствие в Европа предизвиква достойното поведение 
на въстаниците и на десетките изправени пред извънредните съдилища. 

 
Но нека отново се върнем на историята на "Радецки". Широко известен факт е, че 

той е възстановен в чест на 90-годишнината от гибелта на Хр. Ботев. Първият човек подел 
кампанията по възстановяването му е журналистката Лиляна Лозанова. Нейната 
инициатива е подкрепена от вестник "Септемврийче", в чиято редакция работи. 

 
Л. Лозанова открива на 6.11.1964 г. текуща сметка със сумата 2.50 лв. По тази 

сметка в следващите години всяко едно училище предава своя дан за построяването на 
"Радецки". Кампанията е огромна, ентусиазма невиждан. 

 
В чест на 90-годишнината от героичната гибел на Хр. Ботев, 1 200 000 деца отново 

построяват парахода Радецки. 
 
За ръководството на цялата работа е създаден национален щаб от 

корабостроители, инженери, архитекти. Първото решение което взима щаба е парахода да 
се построи по подобие на австрийския "Радецки", да бъде с парна машина, да има 
странични колела /долапи/. Комин, рулева рубка. Мебелите и съдовете да бъдат 
изработени по австрийски модел от преди век. 

 
Когато възниква идеята за построяването на "Радецки" от децата, няма на 

разположение никакви данни, снимки, чертежи, описания на външния вид и вътрешното 
разположение. Отново е отправен призив във вестник Септемврийче, всеки един българин 
да помогне с каквото може. 

 
Националният щаб изпраща тричленна комисия в Будапеща и Виена за събирането 

на ново сведения - в нея са включени главният конструктор на кораба Тодор Тодоров, Л. 
Лозанова и полк.-доцент М.Михов. В завода "Обуда", където през 1851 год. е построен 
"Радецки" се намира инвентарната книга, в нея се съдържат всички технически данни за 
парахода - дължина 57.40 м., ширина - с буртика 17.50 м. Височина на борда в средната 
част 2.40 м., газене - 1.15 м. 

 
Оказва се, че албум на "Радецки" е направен от бояджията - вече 84 годишен - 

Кирали Йожеф. Той е боядисвал кораба от 1906 год. до бракуването му през 1918 год. 
 
Неговите сведения се оказват изключително ценни. С най-големи подробности той 

описва какви са били кухненските съдове, килимите... 
 
Когато през август 1966 год. новопостроеният "Радецки" пристига официално в 

Будапеща на палубата му застава и К.Йожеф. Той е гост и на тържествата на 
Козлодуйският бряг по повод пускането на кораба на вода. Датата е 30. 05.1966 год. 
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Негова снимка се намира в пиковата част на експозицията в първа класа на кораба 
"Радецки". Там старият майстор може да бъде видян с макета на легендарния "Радецки" 
направен от самия него. 

 
Отново от щаба е определено и заданието от корабостроителния комбинат. От към 

външно и вътрешно оформление този "Радецки" трябва да е пълно копие на оригиналния. 
Параходът да пътува предимно край българското крайбрежие, с възможност за преходи по 
целия район на Дунава. Скорост срещу течението - 8км./час, по течението - 12 км./час, да 
има пътниковместимост 300 души. 

 
От сведенията открити в Будапеща разбираме, че "Радецки" е пътувал с 350 души 

на борда си. 
 
Радецки в специално построения за него лиман, 7 март 2004. Новият кораб е дълъг 

57.40м. и широк 17.50 м. 
 
Кабините на капитана и на екипажа са възстановени по подобие на австрийският 

"Радецки". 
 
Скулпторът Петър Дойчинов прави образа на ген. Радецки за носовата част. За 

целта ползва снимки на бюста на генерала. 
 
През 1966 год. музейната експозиция е обновявана няколко пъти. Екипът, който я 

подготвя включва - проф. Иван Унджиев, художникът Иван Кьосев, историчката Радка 
Стоянова, проф. Николай Жечев, архитект Стойко Дончев, скулпторът Петър Дойчинов. 

 
Тя е изцяло ориентирана към живота и делото на Хр. Ботев, към съдбата на 

Ботевата чета. Експозицията и до сега се съхранява в салон първа класа на кораба 
"Радецки", а нейната пикова част е изнесена на масата, където Ботев пише своето велико 
писмо. 

 
Днес там се съхраняват мастилницата и перодръжката на капитана управлявал 

кораба в нощта в неговото завземане от четниците. 
 
За възстановяването на "Радецки" пионерите внасят вместо обещаните 45 000 лв. 

523 000 лв. събрани от билки вторични суровини и участие в трудови бригади. 
 
Децата издирват над 27 синове и дъщери на Ботеви четници, а на 28 април 

осъществяват среща с тях, в къщата, където е живяла майката на Ботев - баба Иванка. 
 
На 1.5.1966 год. кораба е даден за заводски изпитания. Особено тържествено 

протича посрещането на кораба "Радецки" на Козлодуйският бряг на 30. 5. 1966 год. 
Хиляди хора стекли се от всички краища на страната имат среща тук с една оживяла 
страница от нашата история. Всеки присъствал делегат е трябвало да си ушие калпак като 
този на Ботевите четници. Изработени са 600 идейни проекта за пощенска марка, 
посветена на инициативата децата да построят легендарният "Радецки". 

 
След построяването му корабът прави тържествен рейс и посещение във Виена и 

Будапеща. Заминава на 26.8.1966 год. със 126 деца на борда си и в 17 ч. На 4.9.1966 год. 
пристига във Виена.  
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Устроена е научна конференция от българския посланик във Виена д-р Любен 
Стоянов. Всички австрийски вестници, радио и телевизия изпращат свои пратеници. 
Възгласът сред международната общественост е невероятен. Няма човек, който да не е 
възхитен, от делото на 1 200 000 български деца. 

 
Прекрасна е идеята да се направи възстановка на слизането на Ботевата чета на 

Козлодуйския бряг. Събитие изглеждащо неосъществимо в днешните условия и години. 
Вярвам че нашата история ще бъде обогатена с още такива инициативи. Случилото се в 
годините 1964-1966 е невероятно събитие само по себе си, няма друг такъв пример, който 
да обедини толкова деца в едно общо дело, в една обща кауза, с неповторим ентусиазъм, 
чувство за отговорност и дълг. 

 
През 1968 год. се налагането на две допълнителни висящи кормилни пера във 

водната струя на колелата. Подобрено е управлението. 
Датата 15.3.1973 г. се оказва фатална за "Радецки", при неговата зимовка в 

Русенския лиман. След силен снеговалеж и небрежност на екипажа, кораба потъва. На 
помощ пристига специализирана съветска група от Измайл. Взети са необходимите мерки 
- "Радецки" изплува на повърхността. С много труд и средства е отново обзаведен. От 
експлоатацията чувствително се износва парната машина, котела и останалите 
механизми. 

 
Със заповед на министерството на транспорта е назначена 6 членна комисия от 

специалисти която да изясни състоянието на парахода и неговата бъдеща работа. Изводът 
на комисията е, че едва след основен ремонт, "Радецки" ще може да се експлоатира 
адекватно. 

 
Предвижда се до 30.4.1983 год. музейната експозиция да бъде обновена.  
Откритата през 1966 год. се е съобразявала с тогавашният статут и функциите му. 

Периодично "Радецки" извършва рейсове и цялата му база е пригодена за това. 
През 1982 год. възникват нови моменти, което налага известни промени. Корабът е 

трябвало да извършва курсове епизодично и цялата му база да се ползва от чавдарчетата 
и пионерчетата за тържествени ритуали, сборове и тържества. Експозицията ще 
разглежда като основен момент героичната история на българския народ, животът и 
делото на Хр. Ботев и неговата чета. 

 
Тематико-експозиционният план е изготвен от тогавашния главен уредник в 

Окръжния Исторически Музей - гр. Враца - Николай Дойнов.  
Експозицията е разположена в салон 1-ва класа на кораба. Нейният вид е запазен 

и до сега.  
Първият директор на музея, доказал своята енергичност, размаха и 

непоколебимостта си - н.с. Евгени Сачев, допринася за превръщането му в институция. По 
негово време са издадени рекламните материали с които и до ден днешен разполага 
музея. Значки "Радецки" (носещи символа "R"), дипляните - даващи сбита и синтезирана 
информация относно Ботевата чета и достъпна за малки и големи, съчиненията на Ботев в 
два тома, както и на 5 чужди езика. 

 
Създадени са кръжоците - Млад моряк и Млад екскурзовод, където с плам се 

обучават десетки млади хора. Неоценимо богатство е и художествената колекция на НМП 
"Радецки", създадена през 1986 год. съхраняваща стотици художествени произведения на 
скулптурата графиката и живописта. Организирани са съвместни и индивидуални изложби 
в Дом на енергетика - Козлодуй, в зала 1 на НДК и не рядко гостуващи и в чужбина. През 
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септември 1991 год. е открита художествена галерия, която разполага с 359 платна. 
Къщата е общинска, но е предоставена на музея за ползване през 1988 год. В момента 
там се намира и управлението на музея. 

 
Нека се върнем към преустройството на парахода. Парасиловата установка 

продължава да дава дефекти, резервни части за нея няма. За това през 1988 е решено тя 
да бъде подменена с дизелова. Кораба отново влиза на ремонт за цели 5 години до 
октомври 1993 год. Монтирани са два главни дизелови двигатели, които с помощта на 
редуктори задвижват колелата. 

 
В момента кораба в специално изграденото за него място на Козлодуйския бряг. 

Без помощта на Министерството на културата, Община Козлодуй и АЕЦ - Козлодуй, Музеят 
НМП "Радецки" е обречен на разруха. 

 
През 1982 год, със създаването на НМП - "Радецки" и установяването на кораба в 

специално пригодения за него пристан на Козлодуйския бряг е осъществена идеята на 
комитет "Цар Освободител" с председател Стоян Заимов. Благодарение на съвместната 
работа на няколко министерства това дело става осъществимо. 

 
"Радецки" - живия паметник на Ботевото дело, на вечната борба за свобода на цял 

един народ. 
Дейността на музея от неговото създаване до наши дни можем да 

охарактеризираме само с една единствена дума - борба. Борба изразяваща се в 
опазването и съхраняването на тази светиня за българският народ, борба за опазването и 
съхраняването на ботевото дело за паметта на бъдните поколения.  

 
Местонахождение: град Козлодуй 

Пристанището на града 
Работно време: 10-18 часа Санитарен ден – понеделник 
Печат: Да - на кораба 
Възможност за нощувка: Хижа Козлодуйски бряг - намира се на брега на Дунав в парка 

Ботев на 1 час от града. 
Хотели в град Козлодуй 
На палатка нa брега на Дунав  

За контакти: тел. 0973/ 80658, 80744, 80753 (на кораба) 
Маршрути: Преход по брега на Дунав 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

18 
Козлодуй — Национален музей-параход „Радецки“, паметник на Христо Ботев и 

неговата чета 
 

Паметник на Христо Ботев и неговата чета 
Първия опълченски кръст от акациево 

дърво висок 3.5-4 м. е положен още на 30.5.1878 
год. от Младен Павлов - Козлодуйското даскалче 
и местното население. 

 

 
През 1882 год. пак по инициатива на 

местните жители запазеният и до днес Оброчен 
каменен кръст. Той се намира на Козлодуйския 
бряг в непосредствена близост до големия 
паметник, за който ще стане дума по нататък. На 
него и досега се четат благодарствените думи на 
Козлодуйци. След изгниването на първия дървен 
опълченски кръст е поставен нов такъв. 

 
С цел изграждането на достоен паметник 

и събирането на средства за него се основава 
дружество Хр. Ботев - Козлодуйски бряг. То 
организира шумна кампания през 1905 год. И 
полага основния камък за изработка на 
паметника - целта е да бъдат увлечени в святото 
дело и държавните фактори. Държавата не 
отпуска пари. Козлодуйци с дарения на пари, 
строителни материали и труд издигат до 1934 
година читалищния дом, но мечтата за 

построяване на паметника не ги напуска. 
 
През 1932 година по инициатива на културтрегера на Козлодуй - Никола Палашев 

и с решителната намеса на видния местен общественик Стан Ангелов на Крушов баир 
/местността намираща се в непосредствена близост до пристанището построено на 
мястото на слизане на Ботевата чета/ бива създаден живият паметник - инициалите на 
Христо Ботев, очертани с акациеви дръвчета. 

 
През април 1937 год. Комитета ръководещ дружеството Хр. Ботев - Козлодуйски 

бряг бива напълно подменен. Той се свързва с Дирекция на водните съобщения - Русе, 
чрез тази инстанция се осигурява надеждно и бързо проектиране, конкурси, 
квалифицирано инженерство - отпусната е сумата 600 000 лв. Козлодуйци дали по 10 
дена доброволен труд, а с добитъка си извозвали безплатно баластрата за бетоновата 
колона от дунавското корито. 

 
Създател на паметника бил Стефан Пейчев - родом от Сливен, а каменната 

облицовка е направена от Козлодуйчанина Асен Илиев. 
Паметникът е построен през 1939 год. Освещаването му било обявено за 01. 09 

1939 год., но на тази дата Германия обявява война на Полша, с което започва Втората 
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световна война. Съобщените по радиото вести, за началото на войната, провалят 
традиционното празненство. При паметника излязъл с фотограф само зидарят Асен Илиев, 
за да заснеме себе си пред завършената десетилетна мечта на козлодуйци. 

 
Местонахождение: град Козлодуй 

брега на Дунав 
Работно време: Денонощно 
Печат: Намира се в хижа Козлодуйски бряг. Хижата е в парка Ботев, 

близо до мястото, където е слязла Ботевата чета през 1876 г. 
Възможност за нощувка: Хижа Козлодуйски бряг - намира се на брега на Дунав в парка 

Ботев на 1 час от града. 
Хотели в град Козлодуй 
На палатка не брега на Дунав  

За контакти: тел. 0973/ 80658, 80744, 80753 (на кораба) 
Маршрути: Преход по брега на Дунав 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

19 
Габрово — Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра“, Музей на 
образованието, географски център на България местността „Узана“ 

 
Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра“ 

Архитектурно-етнографски комплекс 
"Етър" е първият по рода си музей в 
България. Той е открит на 7.09.1964 г. 
Музеят е разположен ва 8 км. южно от гр. 
Габрово. Идеята за създаването на Етъра 
принадлежи на Лазар Донков " В досегашните 
музейни експозиции не можеше да се постави 
зрителят в непосредствен контакт с 
отминалата действителност. Всичко това 
беше причината - пише Донков - да се роди у 
мен мисълта да се създаде действащ музей на 
открито... за да може миналото да стане 
видимо, лесно за възприемане и разбиране, 
да може да се съхрани това огромно 

национално богатство." В музея са разположени 50 обекта - технически съоръжения на 
вода, къщи със занаятчийски работилници, обекти с обществено значение. Целта на 
музейната експозиция е да разкрие архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово 
и Габровския край през Възраждането - втората половина на ХVІІІ в. и ХІХ в. Това е 
време, когато в града се развиват над 26 занаята, чиито изделия намират пазар в 
Букурещ, Виена, Марсилия, Анадола. През 1835 г. тук се открива Първото светско 
новобългарско училище. Благоприятните икономически и политически промени, 
настъпили в империята сред 30-те години на ХІХ в. допринасят за издигането на Габрово 
като значителен стопански, духовно-просветен и търговски център. Изграждането на 
музея се осъществява чрез три основни метода: реставрация на обекти, заварени на 
терена; пренасяне на оригинални съоръжения и пресъздаване на сгради по 
предварително направени заснемания (копия на оригинали). 

 
В Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" се намира единствената в България 

сбирка на народна техника на вода. Тя съдържа 10 обекта и е една от богатите и добре 
организирани технически сбирки сред европейските музеи на открито. Това е причината, 
водното колело да се превърне в емблема на Етъра. Най-важната особеност на сбирката 
е, че всички обекти са в действие, така както в миналото, благодарение на заварената на 
място вадищна система, оформена на две нива. На първото ниво са разположени точило, 
тепавица, воденица-караджейка, валявица и струг за гаванки. А на второто - 
гайтанджийска одая, воденица-долапкиня, струг за бъклици, бичкиджийница и валявица 
от с. Стоките. Представена в естествената си среда и размер, пусната в действие, 
народната техника на вода в Етъра показва рационални технически и конструктивни 
решения, плод на изобретателния ум на балканджията, пренесъл през вековете 
традицията за използването на водата като двигател. За това тя винаги предизвиква 
голям интерес у посетителите. 
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Етъра е умален вариант на някогашно Габрово. Затова тук си дават среща 
талпената къща, сглобена от българина придошъл от някъде, с двукатата, кокетно 
наддадена къща на замогналия се вече габровец, започнал от нищото. 

 
Занаятчийска чаршия представя 16 образци на балканската архитектура, 

разкриващи самобитния талант на възрожденските строители. Къщата излиза на улицата, 
за да може работилничките да са непосредствено до потребителя. В Етъра, както в 
миналото, занаятчията произвежда и сам продава изделията си. Така посетителите могат 
да наблюдават старинната технология, оригиналните инструменти, да разговарят с 
майсторите и да отнесат със себе си ръчно изработен предмет от метал, кожа, глина, 
дърво, вълна, козина и др. 

 
В Архитектурно-етнографския комплекс "Етър" не само се съхраняват народните 

традиции, но и всеки посетител може да стане съпричастен към тях, да усети полъха на 
народния бит. На най-големия български празник - Гергьовден - музеят осъмва закичен с 
букова шума, както е според старата българска традиция. На този ден се възпроизвеждат 
гергьовденски обреди и обичаи, свързани с настъпването на пролетта и възраждането на 
природата. Не по-малко личен е и летният празник - Еньовден. В деня на лятното 
слънцестоене всеки може да се провре през еньовски венец за здраве. Целият ден музеят 
ухае на билки и посетителят може да научи повече за тях и лечебните им свойства, да се 
срещне и разговаря с известни билкари и народни лечители. На Есенния международен 
панаир на занаятите, провеждан през месец септември, среща си дават майстори от 
цялата страна и от сродни европейски музей под открито небе, за да покажат уменията на 
сръчните си ръце.  

 
Местонахождение: Наблизо до град Габрово 
Работно време: През летния сезон от 1 май до 30 септември музеят работи от 

9.00 ч. до 18.00 ч. 
През зимния сезон от 9.00 ч. до 16.30 ч. 

Печат: Да - на касата на комплекса 
Възможност за нощувка: Хотели в Етъра 

Хотели в град Габрово 
На палатка край комплекса 

За контакти: Директор (066) 801 830 
Организатор туризъм (066) 801 839 
Уредници (066) 810 588 
Екскурзоводи (066) 810 599 

Маршрути: Oт Етъра можете да направите еднодневни екскурзии до: 
   - Соколски манастир (3 км); 
   - гр. Трявна, известен с богатия си музеен комплекс; 
   - Архитектурно-исторически резерват "Боженци" (8 км); 
   - гр. Велико Търново (50 км) - столица на Второто българско 
царство; 
   - Връх Шипка и храм-паметника в град Шипка; 
   - Местността Узана; 
   - Природен парк "Българка" 
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19 
Габрово — Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра“, Музей на 
образованието, географски център на България местността „Узана“ 

 
Музей на образованието, географски център на България местността „Узана“ 

В началото на ХVIII век започва 
развитието на българските възрожденски 
процеси, част, от които е борбата за 
национална просвета. В тези трудни векове, 
един от българските духовни центрове е 
малкият планински град Габрово, разположен 
в полите на Стара планина. Той се превръща в 
люлка на българското светско образование. 

 

 
Тук на 2 януари 1835 г. е открито 

Първото българско светско училище. За 
нуждите на училището се създават първите 
учебници, помагала и пособия, които се 
възприемат като еталон от по-късно 

възникналите български училища. 
 
От 1872 г. Габровското училище прераства в Първата пълна гимназия в поробените 

български земи. 
 
От 1889 г. тя приема името на своя благодетел Васил Априлов и се нарича 

Априловска гимназия. 
 
През 1974 година е създаден националният музей на образованието. Единствен по 

рода си, той съхранява историята на българското образование. Помещава се в обявената 
за паметник на културата историческа сграда на Априловската гимназия. 

 
История на музея 
Идеята за музей на образованието вълнува просветните среди В България още от 

първите години след освобождението от османско владичество (1878), но практически 
замисълът се реализира В началото на XX В. През 1904-1905 г. с активното участие на 
министъра на народното просвещение проф. д-р Иван Шишманов В София се създава 
училищен музей. Добрата предварителна подготовка, правилно изградената, 
организационна структура и положените усилия осигуряват пълноценен живот на това 
културно-просветно средище, което българското учителство приема с Възторг и използва 
В пряката си педагогическа дейност. По това време са събрани доста материали за 
историята на българската просвета, част, от които се съхраняват В съвременния 
Национален музей на образованието. Активният период на педагогическия музей 
продължава само няколко години и постепенно заглъхва поради подценяване на ролята и 
Значението му от следващите ръководители на просветното Ведомство. Музеят отново е 
възстановен при управлението на БЗНС (1 920-1 923), когато В страната се провеждат 
редица демократични преобразования, включително и 6 областта на образованието. През- 
следващите две десетилетия той почти не развива дейност, а съществува предимно като 
хранилище на материали за учебното дело. 
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След победата на Деветосептемврийската социалистическа революция (1944) се 

създават условия за възходящо развитие на българската култура. Възражда се и се 
утвърждава инициативата за уреждане на музей на образованието. Редица трудности 
забавят решаването на въпросите, свързани с организационната дейност на музея. В 
отделни години научни работници от Педагогическия институт (сега НИИОО "Акад. Т. 
Самодумов") при БАН се занимават и с проблеми на музея. Основателно замисълът се 
свързва с Габрово - люлката на новобългарската просвета, а решение на МС на НРБ 
постановява от 1 .I. 1974 г. в сградата на най-старото пълно средно учебно заведение в 
страната - Априловската гимназия, да се създаде музей на образованието. 

 
Националният музей на образованието е културно-просветен и изследователски 

институт, чиято основна задача е да издирва, събира, проучва и да опазва писмени и 
веществени паметници на българското образование, да показва развитието му В миналото 
и на съвременния етап. Неговите фондове съхраняват хиляди музейни ценности: печатни 
и ръкописни книги - учебна и учебно-помощна литература, закони, правилници, наредби, 
програми; документални материали - писма, доклади, свидетелства, грамоти; снимки и 
албуми; учебни помагала, учебно-технически средства и. предмети от училищно 
обзавеждане; училищни символни Знаци и отличия; изделия на ученици и учители; 
униформени облекла; лични вещи на просветни дейци и участници в борбите за 
национална свобода и социално равенство; документални филми и звукозаписи. Музеят 
приема постъпления от цялата страна. Определено място В проучвателната и 
събирателната дейност се отрежда на дружествата "Приятели на музея" и на движението 
"Народната памет разказва". Събраните и научно-обработени материали са база за 
уреждане на постоянна музейна експозиция, за подготвяне на тематични изложби и за 
научни изследвания върху педагогическото наследство, фондовете на музея и 
специализираната библиотека, която притежава над 22 хиляди тома педагогическа и 
историческа литература, са достъпни за всички, интересуващи се от проблемите на 
българското образование. 

 
Дейността на музейния колектив има реална обществена изява в много 

мероприятия, които популяризират името и Значението на музея като национален 
институт. Тематичните изложби " Освободителната война (1877-1878) и българското 
училище", "Сто години предучилищно възпитание в България", "Учителите 8 
Септемврийското антифашистко въстание (1923)" и др. гостуваха 8 различни градове на 
страната. Представители на музея ежегодно се включват в изследвания по история на 
българското образование и участвуват в национални и регионални научни сесии. В 
специализирания научен орган "Годишник. История на образованието в България" 
поместват публикации музейни работници и сътрудници от цялата страна. В рамките на 
общата културно-просветна работа се осъществяват преки контакти и съвместни 
инициативи с учебни заведения, с окръжните управления за "Народна просвета", със 
сродни музеи и институти, с отделни колективи и др. Музеят се включва 8 предавания на 
Радио София и радиоцентър - Габрово, предоставя материали за местния и централния 
периодичен печат и пр. От 1977 г. датират първите контакти със сродни музеи 8 СССР, 
Полша, Унгария, Франция и други страни за Взаимна обмяна на информация и проспектни 
материали. Международната дейност постоянно се разширява и се насочва към сключване 
на договори за двустранно сътрудничество, както и към участие 8 международни 
инициативи. От 1986 г. музеят е член на КОДИЕСЕЕ към ЮНЕСКО (Субрегионален 
механизъм за сътрудничество В областта на изследванията и развитието на 
нововъведенията в образованието в Югоизточна и Южна Европа). 
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Националният музей на образованието е уреден в сградата светиня на българското 
образование - Априловската гимназия. Извършеното преустройство запази външния образ 
на сградата непроменен, а вътрешното пространство остана Възможно най-близко до 
оригиналното. Паметникът на В. Априлов пред зданието и гробът му - естествен център на 
дворното пространство от юг, са елементи 6 една Визуална ос и могат да се възприемат от 
главния вход и централното фоайе. Музейната експозиция е разположена на площ от 
1500 м2 В централния и западния корпус на сградата, а източният е предназначен за 
работни помещения, фондохранилища и лаборатории. Експозицията бе открита от акад. 
Сава Гановски на 22.V. 1 986 г. В процеса на нейното изграждане като научни 
консултанти взимат участие ст.н.с. М. Станчева, ст.н.с. I ст. д-р. ЦВ. Тодорова и проф. д-р 
Ж. Атанасов, а художествено-пространственото оформление бе реализирано от колектив с 
ръководител н.х. Иван Радев. 

 
 
Експозиция 
Основната музейна експозиция показва историята на българското образование и 

обхваща Времето от създаването му през Първата българска държава до наши дни. Тя 
разкрива неговия характер като духовно-етническа спойка и фактор за обществено-
икономическия и културния напредък на България през вековете, а така също и 
съвременното образование като спираловиден процес на пробуждане, формиране, 
разгръщане и усъвършенстване на знанията и способностите на човека. Експозицията има 
траен характер и е създадена на базата на музейния фонд, а пространственото решение 
позволява допълване или подменяне на експонати, подмяна на отделни тематични групи 
за актуализиране на показаните проблеми и за по-пълно разкриване на фондовото 
богатство. В нейната единна структура са обособени хронологически тематично свързани 
дялове, които могат да се разглеждат независимо от останалите части.  

 
Оформени са следните експозиционни цикли: пълен - зали 1 - 13; три 

хронологични цикъла: от създаването на българската просвета през средновековието до 
освобождението от османско владичество (1878) - зали 1-4; от Освобождението до 9.IX. 1 
944 г. - зали 5, 7-9; от 9.IX. 1 944 г. до наши дни - зали 10-13. Всеки от трите основни 
цикъла се дели на по-малки хронологични отрязъци. Първият представя: българската 
просвета през средновековието (IX-XIV В.); просветата В българските земи през периода 
на османското иго {XV-XVII В.).- зала 1; българското образование през периода на 
Възраждането (XVIII и 20-те год.на XIX В.)- зала 2; през 30-те и 70-те години на XIX в. - 
зали 3 и 4. Вторият обхваща: българското образование през периода на капитализма 
(1878-1918) - зали 5, 7 и 8 и от 1918 до 1944 г. - зала 9; а третият - българското 
образование през периода на социализма (1944-1979) - зала 10, и след 1979 г. - зали 10-
13. По този начин съчетаването на хронологичния с тематичния принцип, приложени 
Вътрешно В хронологичните дялове, позволява да бъдат представени най-Важните 
моменти за облика на българското училище В дадената историческа ситуация, а чрез 
средствата на музейното представяне да се оформят акцентните центрове. Използването 
на съвременни аудио-визуални технически средства е осъществено с мярка и допълва 
основната информация. 

 
Общата реализация на основните и допълнителните елементи на музейната 

експозиция съдържа многофункционални възможности. В двете възстановки на учебната 
зала от взаимното училище, през XIX в. - зала 4, и на класна стая от Априловската 
гимназия, началото на XX В. - зала 5, се провеждат уроци по роден език и родна история. 
Ученици и посетители Влизат В пряк досег с музейните ценности. Една от залите за 
съвременното училище (13) е обзаведена изцяло със съвременна компютърна техника. В 
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нея се провеждат курсове за получаване на Втора (компютърна) грамотност, а гостите се 
запознават с приложението на тая техника в образованието. За по-задълбочено 
разработване на отделни проблеми, за периодично поднасяне на нова тематика и пр. е 
обособена зала (15) за Временни изложби. Широко отваря вратите си за посетители и 
актовата зала (6), в която се осъществяват юбилейни тържества, концерти, симпозиуми и 
др. Музеят разполага и с кино-салон (14), която освен за прожекции, кинолектории и др. 
се използва и за временни експозиции. 

 
Местонахождение: град Габрово 

Географски координати: 42° 52' N, 25° 20' E 
Надморска височина: 392 метра 
Население: 67 206 
Пощенски код: 5300 
Телефонен код: 066 
ул. "Априловска" № 15  

Работно време: 8.00 - 18.00 часа 
събота: 9.00 - 17.00 часа 
неделя: 9.00 - 14.30 часа  

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Габрово. 

На палатка в полите на Стара планина  
За контакти: 066/ 800770 
Маршрути: Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" 

Соколски манастир 
хижа Узана 
От хижа Узана до: 
хижа Мазалат - 4 часа 
Проход Шипка 2 часа 
вр. Исполин - 1 часа   
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

20 
Боженци — Архитектурно-исторически резерват 

 
Архитектурно-исторически резерват - Боженци 

Архитектурно историческият резерват 
Боженци представлява малко селище с 600-
годишна история, разположено на северните 
склонове в централната част на Стара 
Планина, на около 15 км източно от град 
Габрово. То е едно от малкото селища в 
България, успели да запазят изцяло 
старинния си вид от епохата на Българското 
възраждане и съхранили ценни архитектурни 
и етнографски паметници, сред които са 
уникалните двукатни и трикатни къщи, 
разположени на два срещуположни хълма 
сред обилна зеленина. Една легенда разказва 
историята на Боженци. Според нея, когато 
през 1393 г. столицата на Втората българска 

държава Търново пада под турско робство, овдовялата болярка Божана тръгва с децата си 
тръгва да търси убежище, и го намира под Балкана. Именно тук, далеч от поробителите, 
тя спира и поставя началото на селището, което носи нейното име. През втората половина 
на 18 век Боженци се развива бързо в социално и икономическо отношение, местното 
население се занимава предимно с търговия на вълна, кожи, восък, мед, а малка част от 
него и със занаятчийство - ковачество, кожухарство, абаджийство.  

 
Село Боженците е обявено за архитектурно-исторически резерват през 1964 г. и е 

част от културните паметници на Юнеско. По тази причина в него е запазена 
архитектурата от Възраждането, като съществува забрана за изграждането на сгради, 
които не са в запазения стил на селото. Тъй като заселниците по време турското робство 
са били заможни и влиятелни хора, голяма част от къщите са на два етажа (ката). 
Първият обикновено се използва за обор за животните, а във втория са живеели 
стопаните. Характерни за боженските къщи са чардаците, покрив от каменни плочи, 
ъглови камини, дърворезби на таваните. Настилката на боженските улици навсякъде е 
единствено калдъръмена. Истинско майсторство на възрожденската архитектура 
представлява трикорабната базилика "Пророк Илия", където могат да се забележат 
куполи, скрити под скосения таван, масивни каменни стени и типичните боженски 
сводове. Църквата е построена през 1835 г. и влиятелните жители на селото получават 
разрешение на построят към нея камбанария - нещо строго забранено през робството. В 
долната част на църковния двор е имало килийно училище. Класно училище е построено 
през 1872 г. и представлява масивна сграда в началото на селото, която след това е 
преустроена на галерия. По предназначение, на нейният първи етаж е имало салон и 
библиотека, а на втория - класни стаи.  

 
Местонахождение: село Боженци 

Географски координати: 42°52' N, 25°25' E 
Надморска височина: 692 m 
Население: 30  
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Пощенски код: 5349 
Телефонен код: 067193 

Работно време: 8.30 - 18.00 часа за администрация и музеи 
Печат: Да - в администрацията на комплекса 
Възможност за нощувка: В къща за гости или хотел в селото. 

На палатка край селото. 
За контакти: Телефон: 067193/ 363, 362 

Мобилен: 0899 436 177 
Факс: 066/ 80 44 62  

Маршрути: Разходка из селото. 
Преход до град Трявна. 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

21 
Трявна — Специализиран музей на резбарското и етнографско изкуство 

 
Възниква през втората половина на 12 

век с името "Търнава". В Тревненския Балкан 
през 1192 г. българските царе Асен и Петър 
разгромяват войските на император Исак II 
Ангел. В чест на тази гръмка победа е 
изградена църквата "Св. Архангел Михаил", 
която се е запазила след няколко 
опожарявания в момента е един от най-
старите източноправославни храмове в 
Централна България. Заедно с църквата "Св. 
Никола" (построена през 40-те години на XIX 
век), играе жизнена роля в оцеляването на 
българския дух сред населението през 
годините на чуждото иго. Най-старите 
официални сведения за Трявна са от времето 

на Османско владичество - 15/16 век. Там селището фигурира с името Трявна. През 
Възраждането Трявна се оформя като процъфтяващ икономически и културно-просветен 
център. Сред занаятите развиващи се в града се отличават иконописта, дърворезбата, 
дюлгерството. В Трявна е създадено второто светско училище в България - през 1839 г. В 
него е преподавал видния български писател, публицист и просветен деец Петко 
Славейков. Тук се ражда синът му - гениалният поет Пенчо Славейков. В Трявна е роден и 
сподвижникът на Левски Ангел Кънчев (1850-1871 г.). Самият Васил Левски е посещавал 
града няколкократно, за да организира революционна дейност. Трявна е сред селищата, 
които се включват в Априлското въстание. На 25-ти април 1876 в града пристига пратеник 
от Панагюрище с писмо от апостолите на IV Пловдивски революционен окръг Георги 
Бенковски и Захари Стоянов, с което се призовава към незабавен бунт, в началото 
местните дейци бездействат, но на 5-ти май все пак събират чета, която бързо достига 50 
души. Водени от войводата Христо Патрев въстаниците завземат града без да срещнат 
съпротива. На 9-ти май четата, вече нараснала до 110 души се изправя срещу башибозук 
и редовна армия близо до селцето Нова махала. Благодарение на избраната удобна 
позиция и организацията си, тревненци успяват да отблъснат три пъти атаките на 
османците. Въпреки това те изпитват проблеми заради глад и недостатъчно амуниции и 
решават да се разделят и да отстъпват. Много от тях са заловени и екзекутирани или 
изпратени на заточение. Тревненци участват и в петте войни, които България води между 
1885 и 1945 г. 

 
Роден град на Пенчо Славейков, Ангел Кънчев, известен с къщите си с 

възрожденска архитектура и с тревненската иконописна школа. 
 
В последните години град Трявна е основно променен. Центърът на града е изцяло 

обновен и озеленен, фасадите са боядисани, от балконите висят цветя, а между 
административните сгради надничат зелени, ниско окосени морави и фонтани, 
съперничещи на тези, които може да се видят в известните европейски столици. Особено 
колоритна, с щъркелово гнездо на комина, е сградата на Музея за африканско изкуство 
(сградата на някогашната градска баня, обновена и ремонтирана с част от целевото 
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дарение). Човек може да отпочине в градинката пред музея и да се полюбува на фонтана. 
Ако пък тръгне в посока към реката и погледне от мостчето, ще може да види изумителна 
гледка - множество риби, плуващи под моста в самия център на града. 

 
Не може да бъде отмината прочутата часовникова кула на града, датираща поне от 

средата на 18 век, споменавана от Славейков като основна причина за гордост у 
тревненци (цитирано по памет): "Мигар има нещо по-високо на света от тяхната 
часовникова кула"! От дясно на кулата се намира старото Школо, понастоящем музей на 
тревненската резбарска школа. Интересно място с ентусиазиран гид, който ще разкаже за 
времето, когато това е било школо. 

 
Къщите в архитектурния резерват са запазили автентичния си вид с резбарските 

работилници и дюкяни, и покривите са от каменни плочи. В такъв стил е и черквата на 
града (точно срещу часовниковата кула). 

 
В Трявна има няколко хотела, предлагащи уют и добро обслужване на прилични 

цени, а от просторната тераса в старинен стил на хотел "Бръшлян" се открива и прекрасна 
гледка към града. Хотел Бръшлян е споменат заради уникалната му архитектура и тераса. 

 
Местонахождение: село Боженци 

Географски координати: 42° 52' N, 25° 30' E 
Надморска височина: 1000 m 
Население: 10 855  
Пощенски код: 5350 
Телефонен код: 0677 

Работно време: лятно: 09.00-19.00 ч. 
зимно: 09.00-17.00 ч. 
без почивен ден.  

Печат: Да 
Възможност за нощувка: В къща за гости или хотел в града 

На палатка край града  
За контакти: МУЗЕЙ "ТРЕВНЕНСКА ИКОНОПИСНА ШКОЛА"  

град Трявна  
ул. "Бреза"№1 
телефон: (0677) 37-53 

Маршрути: Разходка из града. 
Преход до село Боженци. 
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Музей „Кольо Фичето“ 

Музей "Колю Фичето" е посветен на 
самоукия майстор-строител, прославил 
родния край с уникалните си градежи - моста 
край Бяла, чешмата в Соколския манастир, 
църквата "Св. Никола" в Дряново, моста над 
р. Осъм в Ловеч и много други.  

 

 
Експозицията на историческия музей в 

град Дряново, посветена на живота и 
работата на Майстор Кольо Фичето, е открита 
през 1969 година по случай 170 години от 
рождението на Майстора. Сградата на музея е 
част от комплекс, съставен от стари градски 

къщи и църквата "Света Троица". 
 
Никола Фичев е роден в град Дряново през 1800 година. Изучава дърводелство и 

зидария. Мести се да живее в град Велико Търново. От 1836 година изгражда сам 
предимно църкви, като продължава традицията на строителство на трикорабни базилики. 

 
Някои от най-значимите сгради построени от Майстора са хан Хаджи Николи, 

Конакът и Къщата с маймунката във Велико Търново. С изключителни техники, Фичев 
създава забележителни архитектурни постройки. Уста Кольо Фичето се смята за 
родоначалник на новата българска монументална и църковна архитектура. 

 
Експозицията на музея включва част от творчеството на самоукия Майстор, показва 

оставеното от него във всички части на страната наследство от сгради и позволява на 
посетителя посредством макети, експонати и оригинални документи да се запознае с 
живота и дейността на великия възрожденски строител. В работата на Майстора са се 
отразили и архитектурните традиции на дряновския регион. 

 
Местонахождение: град Дряново 

Географски координати: 42° 59' N, 25° 29' 31" E 
Надморска височина: 230-300 метра 
Население: 8 734  
Пощенски код: 5370 
Телефонен код: 0676 
 
Ул. “Шипка” № 59 

Работно време: 08.00-12.00 и 13.00-17.00 ч., без почивен ден 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели и къщи за гости в Дряново. 

Хижа "Бачо Киро" - телефон: 0676/ 21 06. 
Дряновски манастир - телефон: 0676 23 14 

За контакти: Община Дряново 
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ул. “Бачо Киро” 19 
тел.: 0676 29 62 
факс: 0676 43 03 
http://www.dryanovo.bg  
Музей “Кольо Фичето” 
ул.”Шипка” 59 
тел.: 0676 20 97 
е-mail: ficheto@mail.bg 

Маршрути: Дряновски манастир 
 
Пещера Бачо Киро 
 
Дряновска екопътека  
Изградена през 2000 г. в каньона на р. Андъка в района на 
Дряновския манастир със средства набрани от бизнесмени в 
общината, СТД “Бачо Киро” и МОСВ. Изпълнител на проекта 
беше БАСЕТ и СТД “Бачо Киро”. Екопътеката се извива в 
каньона на р. Андъка. Състои се от четири дървени мостчета и 
6 стълби с различна височина, даващи възможност да се 
посетят части на каньона и посетителят да се докосне до 
девствената природа. Кръговият маршрут с трите обзорни 
площадки на скалата “Боруна” разкрива невероятната 
панорама на Дряновския манастир и богатството на 
растителните видове. Пътеката е от втора степен по трудност. 
Времетраенето на разходката трае 2 часа. 
 
Екопътека “Via Ferrata” – Дряновски манастир  
Изградена през 2003г. в района на Дряновския манастир от 
СТД “Бачо Киро”. Пътеката се вие от Дряновския манастир (по 
стълбите към ЖП линията), по линията и край “Сини вир”, над 
тунела на ЖП линията по каменна и желязна стълба, по ръба 
на скалния венец, до руините на крепостта “Градът” (платото 
“Стринава”) и скалата “Чуката”, назад през “Манастирско лозе” 
до Дряновски манастир. Маршрута е маркиран с блажна боя и 
табелки, лек от първа степен по трудност. Екопътеката 
преминава край реката, по ръба на източния скален венец над 
манастира и разкрива красива панорама към каньона на 
Дряновския манастир и великолепен изглед към гр. Дряново. 
На платото “Стринава” посетителят се среща със 
средновековната история на България в руините на крепостта 
“Градът”. Сред богатство от растителни видове не са 
изненадващи срещите с диви зайци, сърни и елени. 
Времетраенето на разходката е 3 часа.  
 
 
Туристически пешеходни маршрути 
Посетителите на Дряновския манастир имат възможността за 
няколко часа да се запознаят отблизо с красотата и 
неповторимостта на природата в дряновския край, като по 
тяхно желание се организират туристически походи, а ето и 
някои от възможните маршрути: 
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Дряновски манастир – с. Геша – с. Славейково – Римско 
тържище Дискодуратера – обратно до Дряновски манастир 
Туристически излет за 6 часа по маршрут през широколистни 
гори и малки височини с хубави изгледи към района. Богато 
разнообразие на растения, билки и гъби.  
 
Дряновски манастир - с. Върпища – с. Боженци – гр. Трявна. 
Туристически излет за 6 часа с водач. Маршрутът преминава 
край пещера “Бачо Киро”, останките на Римска и 
старобългарска крепост “Боруна”, широколистни гори и поляни 
и етнографско селище Боженци. Богато разнообразие на 
растителен и животински свят.  
 
Дряновски манастир – кв. Цинга – кв. Крачунка (вековен дъб) 
– Дряновски манастир. 
Излетът трае 3 часа. Маршрутът е по асфалтови пътища край р. 
Дряновска до вековен дъб в кв. Крачунка.  
 
Традиционен туристически поход “По пътя на четата на поп 
Харитон и Бачо Киро” от гр. Бяла черква до Дряновски 
манастир. 
Двудневен туристически пешеходен поход с нощувка в с. 
Ветренци (база за ученически отдих В. Търново). Провежда се 
ежегодно в средата на м. май и е свързан с традиционните 
тържества по случай годишнината от Априлското въстание и 
битката на четата в Дряновския манастир. Маршрут е по 
асфалтови пътища и горски пътеки (около 30 км).  
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Дряновски манастир " Св.Архангел Михаил" 

 Дряновският манастир " Св.Архангел 
Михаил" е разположен на 4 км югозападно от 
Дряново в живописния пролом на Дряновска 
река. Манастирът е създаден през 12 в. по 
време на турското робство. Разрушаван е 
няколко пъти и е бил едно от големите 
книгохранилища и книжовни центрове. От 
1845 г. манастирът е построен на днешното 
си местоположение.  

 

 
Смята се че в първоначалния си вид 

манастирът се е намирал на 2 км. северно от 
сегашния (в местността Малкия Св. Архангел) 
и е построен от въстаналите търновски 
боляри - братята Асен и Петър. През 14 век 

Светата обител е била едно от главните средища на исихазма и е давала подслон на 
множество монаси. В началото на на 15-ти век манастирът бива разрушен от османските 
нашественици. В последствие е бил възобновен на ново място, в местността, известна 
днес под името Голям Св. Архангел, но участта и на тази обител е същата. За пореден път 
и вече на сегашното си място Дряновския манастир е изграден към края на 17-ти век. 
Съборната църква е била еднокорабна и полувкопана в земята и се намирала 
непосредствено до днешната, а освен нея имало и втори храм.  

 
Обновяването на манастира започнало по времето на игумен Рафаил през 40-те 

години на 19-ти в. Издигнати са жилищните постройки откъм реката, а в 1845 г. е 
завършен и новия храм. Постепенно към края на столетието Дряновския манастир се 
превръща в религиозно и културно средище и една от най-големите и добре устроени 
обители в търновския регион. Дряновският манастир " Св.Архангел Михаил" е разположен 
на 4 км югозападно от Дряново в живописния пролом на Дряновска река.  

 
Дряновските монаси активно са участвали в революционните борби за 

освобождение от турско иго. В манастира се намирала една от главните квартири на БЦРК 
в Търново и в него често са пребивавали Васил Левски и Георги Измирлиев. Имало е таен 
склад за храни и оръжия, поради което по време на Априлското въстание отрядът на поп 
Харитон и Бачо Киро се насочил натам и превърнал Светата обител в своя крепост. В 
битката с турската войска оцеляла само малка част от отряда, а манастира отново бива 
опожарен, като сравнително непокътната остава единствено църквата. Последното засега 
основно възстановяване е извършено скоро след Освобождението. Построени са ново 
крило към комплекса и паметник-музей. През 1925-та г. е издигната и камбанарията.  

 
Приказната манастирска клисура има древна история. Първите хора я заселват 

през ранните праисторически епохи. Те обитават пещерите на масива Боруна и кухините 
в скалния венец Поличките. Най-старо е поселението на първобитния човек в пещера 
“Бачо Киро”, което датира от средния и късния период на старокаменната епоха (100 000 
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– 10 000 г. пр. н. е.). Археолозите проучват 5-метров културен пласт и разкриват над 
6000 находки. Пещерата е благоустроена и пригодена за посещения от туристи.  

 
Поселищните и културни традиции продължават да се развиват в медно каменната 

и бронзовата епохи, когато хората устройват жилищата си в каменните отверстия и 
кухините на Поличките. От началото на старожелязната епоха до Античността местните 
жители са траки, които остават в покрайнините на известните тракийски държавни 
обединения и имат значително по-бедна култура от сънародниците си.  

 
 В ранновизантийската епоха стратегическото значение на Предбалкана нараства, 

ускорява се стопанският и културният 
възход. При каньоните на реките ромеите 
изграждат крепости в местностите “Боруна” и 
“Града”, защото оценяват добрата 
възможност да се контролират проходите и 
пътищата в Средна Стара планина. 
Византийците изоставят крепостите през V 
век, когато Предбалканът влиза в 
територията на славянските племена. Същите 
започват да се използват през X век и влизат 
във владенията на най-популярните 
феодални господари в Северна България – 
бъдещите владетели Асеневци.  

 
Крепостите "Боруна" и "Градът" са възлови звена и последна преграда за отбрана 

на българската столица Търновград.  
 
Средновековната обител “св. Арахангел Михаил” е основана по времето на цар 

Калоян, след пренасяне на мощите на св. Михаил Войн от Потука в Търновград (1197 – 
1207 г.). Процесията нощува край р. Дряновска под Града и по християнските канони на 
свещеното място се издига манастир. През вековете Дряновският манастир е средище на 
българската просвета и култура. Манастирът играе основна роля в подготовката на 
Априлското въстание в Първи Търновски окръг, тук са струпани запаси от храни и оръжие. 
На 29 април 1876 год. в Дряновския манастир влиза четата на поп Харитон – първият 
бунтовнически отряд в Търновски окръг и България. Обградени от турците водят 9-дневна 
битка и повечето загиват за свободата на България. Разрушеният и опожарен манастир е 
възстановен частично и на 3 април 1877 год. главният му храм е тържествено осветен. 
Игуменът Пахомий Стоянов отслужва първата панихида за загиналите четници. Храмът е 
без стенописи, с пробит от турски куршум потир и дупки от турските шрапнели в 
зидовете, съзнателно оставени от строителите, за да не се забрави миналото и 
българското страдание. Благодарните потомци вдигат паметник – костница през 1897 год. 
на загиналите въстаници.  

 
Съвременният манастир е една от десетте най-почитани светини на Българската 

православна църква, национален исторически паметник и предпочитан туристически 
обект. 

 
Местонахождение: Намира се на 5 км югозападно от гр. Дряново под причудливо 

извития източен скален венец на старопланинското плато 
“Стражата” в красивите каньони на р. Дряновска и р. Андъка. 
Манастирът отстои на около 3,5 часа път от София, на 4 часа 
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от Варна, на 3 часа от Пловдив и на 2,5 часа от Русе, което 
означава, че са възможни дори еднодневни посещения от най-
големите градски центрове на страната.  

Работно време:  
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хижа "Бачо Киро". Телефон 0676/ 21 06. 

Стопанисва се от туристическо дружество "Бачо Киро". 
Телефон 0676/ 23 32. 
 
В самия манастир има уютни стаи с по 2,3 5, 7, 10 легла на 
цени от 6 до 15 лв.В непосредствена близост до Светата обител 
има и няколко заведения с добра храна. 
Телефони за връзка: 0676/2389; 062/25670; 0887/546331  
 
На палатка в околностите на манастира 

За контакти: 0676/2389; 062/25670; 0887/546331 
Маршрути: Дряновска екопътека 

Изградена през 2000г. в каньона на р. Андъка в района на 
Дряновския манастир със средства набрани от бизнесмени в 
общината, СТД “Бачо Киро” и МОСВ. Изпълнител на проекта 
беше БАСЕТ и СТД “Бачо Киро”. Екопътеката се извива в 
каньона на р. Андъка. Състои се от четири дървени мостчета и 
6 стълби с различна височина, даващи възможност да се 
посетят части на каньона и посетителят да се докосне до 
девствената природа. Кръговият маршрут с трите обзорни 
площадки на скалата “Боруна” разкрива невероятната 
панорама на Дряновския манастир и богатството на 
растителните видове. Пътеката е от втора степен по трудност. 
Времетраенето на разходката трае 2 часа. 
 
Екопътека “Via Ferrata” – Дряновски манастир  
Изградена през 2003г. в района на Дряновския манастир от 
СТД “Бачо Киро”. Пътеката се вие от Дряновския манастир (по 
стълбите към ЖП линията), по линията и край “Сини вир”, над 
тунела на ЖП линията по каменна и желязна стълба, по ръба 
на скалния венец, до руините на крепостта “Градът” (платото 
“Стринава”) и скалата “Чуката”, назад през “Манастирско лозе” 
до Дряновски манастир. Маршрута е маркиран с блажна боя и 
табелки, лек от първа степен по трудност. Екопътеката 
преминава край реката, по ръба на източния скален венец над 
манастира и разкрива красива панорама към каньона на 
Дряновския манастир и великолепен изглед към гр. Дряново. 
На платото “Стринава” посетителят се среща със 
средновековната история на България в руините на крепостта 
“Градът”. Сред богатство от растителни видове не са 
изненадващи срещите с диви зайци, сърни и елени. 
Времетраенето на разходката е 3 часа.  
 
 
Туристически пешеходни маршрути 
Посетителите на Дряновския манастир имат възможността за 
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няколко часа да се запознаят отблизо с красотата и 
неповторимостта на природата в дряновския край, като по 
тяхно желание се организират туристически походи, а ето и 
някои от възможните маршрути:  
 
Дряновски манастир – с. Геша – с. Славейково – Римско 
тържище Дискодуратера – обратно до Дряновски манастир 
Туристически излет за 6 часа по маршрут през широколистни 
гори и малки височини с хубави изгледи към района. Богато 
разнообразие на растения, билки и гъби.  
 
Дряновски манастир - с. Върпища – с. Боженци – гр. Трявна. 
Туристически излет за 6 часа с водач. Маршрутът преминава 
край пещера “Бачо Киро”, останките на Римска и 
старобългарска крепост “Боруна”, широколистни гори и поляни 
и етнографско селище Боженци. Богато разнообразие на 
растителен и животински свят.  
 
Дряновски манастир – кв. Цинга – кв. Крачунка (вековен дъб) 
– Дряновски манастир. 
Излетът трае 3 часа. Маршрутът е по асфалтови пътища край р. 
Дряновска до вековен дъб в кв. Крачунка.  
 
Традиционен туристически поход “По пътя на четата на поп 
Харитон и Бачо Киро” от гр. Бяла черква до Дряновски 
манастир. 
Двудневен туристически пешеходен поход с нощувка в с. 
Ветренци (база за ученически отдих В. Търново). Провежда се 
ежегодно в средата на м. май и е свързан с традиционните 
тържества по случай годишнината от Априлското въстание и 
битката на четата в Дряновския манастир. Маршрут е по 
асфалтови пътища и горски пътеки (около 30 км).  
 
Музей "Кольо Фичето" в град Дряново. 
Работно време: 08.00-12.00 и 13.00-17.00 ч., без почивен ден 
 
Пещера "Бачо Киро”, работно време - лятно: 09.00-18.00 ч.; 
зимно: 10.00-16.00 ч.; без почивен ден 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

22 
Дряново — Дряновски манастир, Музей „Кольо Фичето“, пещера „Бачо Киро“ 

 
Пещера „Бачо Киро“ 

 

 

 Намира се в района на Дряновския 
манастир, в красива местност край тихото 
балканско градче Дряново, в живописните 
каньони на р. Андъка и р. Дряновска. Отстои 
на 300 м. от манастира "Св. Арахангел 
Михаил" в отвесна варовикова скала и е 
първата благоустроена пещера в България от 
Дряновските туристи още през 1938 год. 

 
Западно от Дряновския манастир, край 

водната пещера Андъка, известна още под 
името Голямата пещера, се намира Малката пещера. Тя е преименувана “Бачо Киро” в 
памет и чест на българския герой от Априлското въстания, просветител, поет и 
пътешественик, помощник на героя поп Харитон. По време на османското робство 
пещерата не е била посещавана заради поверието, че там обитават зли духове, змейове, 
чудовища и тъмни подземни сили. Тази пещера е една от най-интересните и 
посещаваните.  

 
Пещерата има туристически маршрут, удобен за посетителите и ново ефектно 

модерно осветление, което дава възможност да се видят красиви зали и пещерни 
образувания. 

 
Влиза се през нисък вход и голямо предверие със свод, висок около 20м. Следват 

големи и малки зали, галерии, малки лабиринти с еворзионни котли и синтрови прегради. 
В тези лабиринти се е криел Бачо Киро. Има красиви пещерни образувания - сталактити, 
сталагмити, сталактони, завеси, колони, като най-красивата зала е "Хайдушко сборище". 
Първата зала или Преддверието, е най-много проучена в археологическо отношение.За 
първи път с научна цел тук прониква професор Юричин през 1890 година. През 1937 г. в 
пещерата работи английска експедиция с ръководите американката Дороти Гарът. A през 
времето от 1971 до 1976 г. обстойни разкопки при входа на пещерата прави българо-
полска експедиция. Те за първи път откриват в долните пластове на пещерния пълнеж 
находки от среден палеолит, датиращ отпреди 40-70 хиляди години пр. н. е. Намерени са 
малко двустранно обработени груби остриета, симетрични и асиметрични ножове. В по-
горните пластове се срещат оръжия и оръдия на труда изработени от кости. От 
историческа гледна точка, намерените предмети доказват живот на хора по тези места 
още от древни времена. Тук са открити оръдия на труда и селище, датиращо от средния и 
късния палеолит отпреди 40-70,000 години, остатъци от жилища и огнища, а също и 
различни оръдия на труда. По-нататък галерията извежда в Дъждовната зала, наречена 
така заради разнообразието от сталактити, спускащи се от снежнобелия таван на залата. 
Сред най-различните причудливи и фантастични фигури, в централната галерия чака 
бялата фигура на монах – това е залата на поп Харитон. Следващата зала е Срутището, 
покрита с десетки скални отломки. През Залата на самотния сталактон, Залата на езерата 
и Конгресната зала попадаме в най-красивата - Приемната зала. В предния и край е 
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разперил крила стражът – Каменният орел. Сложен лабиринт от галерии, развити на 4 
основни нива и свързващ около 12 зали, от които най-голямата и най-високо 
разположената спрямо входа е Срутището (25х18м), а тази с максимална височина е 
Дъждовната зала. Минималните размери по профила на основните галерии са 0.3х0,6м, а 
макс. - 12x30м. Главна посока на развитие СИ-ЮЗ. Голямо разнообразие на подземни 
форми. Подът на галериите от долните нива на пещерата е покрит с дебели глинести 
отложения, а на по-високо разположените етажи предимно с речни чакъли, отнесени към 
най-ранните етапи на пещерообразуване - преди около 1.8 млн. год. След археологически 
разкопки, в пещерните седименти са открити артефакти, представящи следните култури: 
Среден палеолит-мустие от 47 000 г.; късен палеолиториняк от над 43 000 г.; неолит и 
енеолит. Открити останки от най-ранния Homo sapiens на Балканския п-ов (над 43 хил.г.) 
Фосилна фауна: в наслагите са открити костни останки от 21 вида горноплейстоценски 
дребни бозайници и от 11 вида едра бозайна фауна. 

 
 

 История на откриването: 
Проучвана на 19/05/1890г от 

Ст.Юринич до 143-тия метър. Първи 
археологически проучвания 1920 и 1924г от 
Р.Попов. Карта на привходните части (60м) 
публикува Н.Радев (1926г), посетил 
пещерата през 1923 и 1925 г. През 1937г 
БПД организира археологически разкопки 
под ръководството на Р.Попов, а 
инж.Р.Радушев прави първата теодолитна 
снимка. Разкопките продължава през същата 
и следващата 1938г американката Д.Гарод. 
Съвременен план на 2,400м от пещерата се 
прави през 1966г от "Планинец" София, 

продължени от "Стринава" Дряново и пещерата достига актуалната си дължина. В 
периода 1971-1976г се провеждат българо-полски археологически разкопки. Проучвана 
геоморфоложки от В.Попов и И. Вапцаров (1972г). Частично електрифицирана от 
туристическо дружество "Бачо Киро" Дряново през 1937г и става първата българска 
благоустроена пещера. Пещерата Бачо Киро е проучвана многократно. За първи път е 
спомената в археологическата литература през 1891г. от проф. Юринич, а пет години по-
късно е посетена от братя Шкорпил. Първите сондажи са направени през 1935г. от Д. 
Бачев, две години по-късно проучванията са продължени от Р. Попов, а през 1938г. от Р. 
Попов и Д. Гарод. Систематични археологически разкопки се провеждат в периода 1971-
1975г. от българо-полски екип под ръководството на Б. Гинтер и Я. Козловски.  

 
Откритите културни останки са отнесени към епохата на палеолита като 

получените данни С14 за къснопалеолитната секвенция са между 43 и 28 хил.г. ВР. 
Открити са кремъчни и костни оръдия, накити и останки от човек. Културните 
напластявания в привходната част на пещерата са унищожени при благоустрояването й. 

 
Данни 
Обща дължина: 3 500 м 
Денивелация (- , +): 65м (-0м, 65м) 
Надморска височина: 335 м  
 

Местонахождение: Пещерата "Бачо Киро" се намира на 5-10 минути пеш от 

 



НАЦИОНАЛНО  ОБЕДИНЕНИЕ  
СЪХРАНИ  БЪЛГАРСКОТО  
гр. София 1000, п.к. 945 www.suhranibulgarskoto.org 

+359 878 180 101/2/3 info@suhranibulgarskoto.org  
 

 
- 110 – 

Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

 

Дряновския манастир в каньоните на река Андъка и 
Дряновската река. На 50 метра е от пещерата Андъка. 

Работно време: Пещерата се обслужва от екскурзоводи и е отворена за 
посещения през цялата година с работно време 8-19 часа, 
лятно и 10-16 часа, зимно. 
За посетителите са оформени два маршрута, къс (25 мин.) и 
дълъг (60 мин.). 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хижа "Бачо Киро". Телефон 0676/ 21 06 

Стопанисва се от туристическо дружество "Бачо Киро". 
Телефон 0676/ 23 32 
В самия манастир има уютни стаи с по 2,3 5, 7, 10 легла на 
цени от 6 до 15 лв. В непосредствена близост до Светата 
обител има и няколко заведения с добра храна.  
Телефони за връзка :0676/2389; 062/25670; 0887/546331  
На палатка в околностите на пещерата. 

За контакти: Пещерата се стопанисва от Туристическо дружество " Бачо 
Киро" град Дряново, телефон: 0676/ 23 32 

Маршрути: Дряновският манастир - срещу хижа "Бачо Киро" на отсрещния 
бряг на реката - 0,15 часа. 
 
Водопадът Синият вир - 0,25 часа. 
 
Къмпинг Стринава - 0,20 часа. 
 
Дряновска екопътека  
Изградена през 2000г. в каньона на р. Андъка в района на 
Дряновския манастир със средства набрани от бизнесмени в 
общината, СТД “Бачо Киро” и МОСВ. Изпълнител на проекта 
беше БАСЕТ и СТД “Бачо Киро”. Екопътеката се извива в 
каньона на р. Андъка. Състои се от четири дървени мостчета и 
6 стълби с различна височина, даващи възможност да се 
посетят части на каньона и посетителят да се докосне до 
девствената природа. Кръговият маршрут с трите обзорни 
площадки на скалата “Боруна” разкрива невероятната 
панорама на Дряновския манастир и богатството на 
растителните видове. Пътеката е от втора степен по трудност. 
Времетраенето на разходката трае 2 часа. 
 
Екопътека “Via Ferrata” – Дряновски манастир  
Изградена през 2003г. в района на Дряновския манастир от 
СТД “Бачо Киро”. Пътеката се вие от Дряновския манастир (по 
стълбите към ЖП линията), по линията и край “Сини вир”, над 
тунела на ЖП линията по каменна и желязна стълба, по ръба 
на скалния венец, до руините на крепостта “Градът” (платото 
“Стринава”) и скалата “Чуката”, назад през “Манастирско лозе” 
до Дряновски манастир. Маршрута е маркиран с блажна боя и 
табелки, лек от първа степен по трудност. Екопътеката 
преминава край реката, по ръба на източния скален венец над 
манастира и разкрива красива панорама към каньона на 
Дряновския манастир и великолепен изглед към гр. Дряново. 



НАЦИОНАЛНО  ОБЕДИНЕНИЕ  
СЪХРАНИ  БЪЛГАРСКОТО  
гр. София 1000, п.к. 945 www.suhranibulgarskoto.org 

+359 878 180 101/2/3 info@suhranibulgarskoto.org  
 

 
- 111 – 

Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

 

На платото “Стринава” посетителят се среща със 
средновековната история на България в руините на крепостта 
“Градът”. Сред богатство от растителни видове не са 
изненадващи срещите с диви зайци, сърни и елени. 
Времетраенето на разходката е 3 часа.  
 
 
Музей "Кольо Фичето" в град Дряново. 
Работно време: 08.00-12.00 и 13.00-17.00 ч., без почивен ден 
 
 
Туристически пешеходни маршрути 
Посетителите на Дряновския манастир имат възможността за 
няколко часа да се запознаят отблизо с красотата и 
неповторимостта на природата в дряновския край, като по 
тяхно желание се организират туристически походи, а ето и 
някои от възможните маршрути:  
 
Дряновски манастир – с. Геша – с. Славейково – Римско 
тържище Дискодуратера – обратно до Дряновски манастир 
Туристически излет за 6 часа по маршрут през широколистни 
гори и малки височини с хубави изгледи към района. Богато 
разнообразие на растения, билки и гъби.  
 
Дряновски манастир - с. Върпища – с. Боженци – гр. Трявна. 
Туристически излет за 6 часа с водач. Маршрутът преминава 
край пещера “Бачо Киро”, останките на Римска и 
старобългарска крепост “Боруна”, широколистни гори и поляни 
и етнографско селище Боженци. Богато разнообразие на 
растителен и животински свят.  
 
Дряновски манастир – кв. Цинга – кв. Крачунка (вековен дъб) 
– Дряновски манастир. 
Излетът трае 3 часа. Маршрутът е по асфалтови пътища край р. 
Дряновска до вековен дъб в кв. Крачунка.  
 
Традиционен туристически поход “По пътя на четата на поп 
Харитон и Бачо Киро” от гр. Бяла черква до Дряновски 
манастир. 
Двудневен туристически пешеходен поход с нощувка в с. 
Ветренци (база за ученически отдих В. Търново). Провежда се 
ежегодно в средата на м. май и е свързан с традиционните 
тържества по случай годишнината от Априлското въстание и 
битката на четата в Дряновския манастир. Маршрут е по 
асфалтови пътища и горски пътеки (около 30 км). 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

23 
Добрич — Дом-паметник „Йордан Йовков“, Художествена галерия 

 
Дом-паметник „Йордан Йовков“ 

 "Йовков издигна Антимовския хан в 
нашата литература и го насели с 
добруджанци, а добруджанци му издигнаха 
този прекрасен дом, като така изразиха 
своята голяма любов и почит към 
творчеството и личността му." Тези думи, 
написани в летописната книга на дом-
паметник "Й. Йовков" от дъщерята и внука на 
писателя - Елка Йовкова и Боян Попов, на 28 
ноември 1980 г., синтезират основанията на 
хората от Добруджа да изградят музей на 
белетриста в град Добрич. Дом-паметникът е 
открит на посочената дата във връзка с една 
значима годишнина - 100 години от 

рождението на писателя. Столицата на Добруджа - Добрич, е естественото място за 
създаване музей на Йовков, защото писателят пише голяма част от творбите си, опирайки 
се на спомени и впечатления от този регион: "Във всяка моя работа мисълта ми е в 
Добруджа. Там е моят пейзаж, там са героите ми. Аз с всичките си спомени и цялото си 
сърце принадлежа на Добруджа." 

 
Кабинетът на Йовков, 30-те г. на XX в.Музеят е най-големият и единствен по рода 

си център, който издирва, съхранява, изследва и популяризира живота и творчеството на 
Йордан Йовков. Основна цел на Дом-паметника е Йовковите хуманистични послания да 
станат достояние на максимално широка аудитория. Музеят съхранява общо около 10 хил. 
фондови единици, пазещи частици от живота и творческата работа на белетриста. 
Постоянната експозиция представя най-ценните и атрактивни експонати. В хронологичен 
ред тя проследява жизнения и творческия път на Йовков. Гостите на Дома-паметник имат 
възможност да видят кръщелното свидетелство на писателя и да се уверят, че неговата 
рождена дата, някога спорна за изследователите му, е действително 22 ноември (9 
ноември ст. стил) 1880 г. Книги, снимки и документи на Йовков връщат музейната 
публика към младите години на белетриста - даскалуването му в Добруджа, когато прави 
и ранните си поетически и белетристични Екземпляри от първото издание на "Вечери в 
Антимовския хан"опити. Първите издания на първите две Йовкови книги - "Разкази" 
(1917) и "Разкази" (1918), изложени в експозицията, събират основната част от военните 
разкази на писателя. Баталната проза на Йовков утвърждава името му на белетрист в 
българската литература. За нея той получава престижната литературна награда "Иван 
Вазов". 

 
Музеят показва и пишещата машина "Адлер", на която Йовков работи в 

Българската легация в Букурещ (1920-1927) и на която подготвя за печат разкази, 
включени в сборниците "Песента на колелетата", "Старопланински легенди" и "Вечери в 
Антимовския хан". В кабинета на писателя времето е спряло в средата на 30-те години. В 
тишината и уюта на тази стая Йовков работи върху своите творби. От стената го гледа 
баща му Стефан, седнал пред къщата си в с. Чифуткьой, загледан към добруджанската 
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степ. Красивата картина е дело на известния художник и приятел на писателя Борис 
Денев. Дрехите и личните вещи на белетриста представят интимната страна на човека 
Йовков, а многобройните ръкописни страници, скици и планове на отделни произведения 
непрекъснато говорят за творческите занимания на писателя - смисъл на целия му земен 
живот. Гостите на музея могат да видят също част от преводите на Йовкови произведения 
на чужди езици, както и редица изследвания върху неговото творчество. 

 
Красивата сграда на дом-паметник "Й. Йовков", съчетание на българските 

възрожденски традиции с модерното архитектурно мислене, е гостоприемна среда за 
адекватно представяне живота и творческото дело на писателя. И през третото 
хилядолетие Йовковите белетристични текстове очакват своите проникновени читатели и 
тълкуватели. Неговите произведения са евангелие за съвременника, търсещ смисъла на 
земното си битие. 

 
Местонахождение: град Добрич 

Географски координати: 43° 34' N, 27° 50' E 
Надморска височина: 225 m 
Население: 103 912  
Пощенски код: 9300 
Телефонен код: 058 
 
ул. "Генерал Гурко" 4 

Работно време: Лятно април - октомври: 8.00 - 17.00 ч. 
Зимно ноември - март: 9.00 - 17.00 ч.  
Почивни дни събота и неделя 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в града 
За контакти: 058/ 602 213 
Маршрути: Разходка из града. 

Художествена галерия - Добрич 
 



НАЦИОНАЛНО  ОБЕДИНЕНИЕ  
СЪХРАНИ  БЪЛГАРСКОТО  
гр. София 1000, п.к. 945 www.suhranibulgarskoto.org 

+359 878 180 101/2/3 info@suhranibulgarskoto.org  
 

 
- 114 – 

Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

23 
Добрич — Дом-паметник „Йордан Йовков“, Художествена галерия 

 
Художествена галерия 

Художествена Галерия - Добрич 
притежава над 1700 живописни творби, 
създадени от началото на ХХ век до наши 
дни. Изключение прави една картина от ХVІІ 
век, рисувана от френски художник. 

 

 
Голяма част от творбите са свързани 

тематично с Добруджанския регион. Това са 
предимно откупки от националните изложби 
под надслов "Земята и хората", организирани 
в Добрич от 60-те до средата на 80-те 
години. 

 
В живописната колекция има творби, 

които са част от "златния фонд" на българското пластично изкуство. Това са платната на 
Иван Мърквичка, Златю Бояджиев, Асен Белковски, Марио Жеков, Христо Каварналиев, 
Стоян Венев, Владимир Димитров - Майстора, Константин Щъркелов и др. 

 
Изкуството от 60-те, 70-те и 80-те години е представено подробно чрез различните 

тенденции в българската живопис. Развитието на местния художествен живот също може 
да се проследи чрез творчеството на Добруджанските художници. 

 
Графичната колекция наброява над 1000 творби. В раздела има български 

възрожденски щампи, рисунки и печатна графика в различни техники. Колекцията 
представя най - значимите имена и високото професионално равнище на българската 
графична школа. 

 
Интерес представлява и колекцията чуждестранна графика, в която са включени 

произведения на известни графици като Ролф Ешер /Германия/, Миодраг Джурич - Дадо 
/Франция/, Албин Бруновски /Словакия/, Душан Калай /Словакия/, Сато Набуо /Япония/, 
Атсуо Сакацуме /Япония/ и др. 

 
Скулптурният раздел на галерията включва творби на български художници, 

създадени най - вече в периода 70-те - 90-те години. 
 
Скулптурният портрет, скулптурната фигура и композиция, малката пластика, 

асамблажът са различните жанрови разновидности в този раздел, като творбите са 
изпълнени в различен материал - бронз, камък, дърво, гипс. 

 
Местонахождение: град Добрич 

Географски координати: 43° 34' N, 27° 50' E 
Надморска височина: 225 m 
Население: 103 912  
Пощенски код: 9300 
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Телефонен код: 058 
 
ул. "България" № 14 

Работно време: 09.00-12.30 и 13.30-18.00 ч. 
Почивни дни събота и неделя 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

24 
Балчик — Архитектурно-парков комплекс „Двореца“; Каварна — Археологически 

резерват „Калиакра“  
 

Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ 
Балчик! 
Сребристия склон! 
Наименованието наистина е много 

сполучливо. Скалите са с цвят на сребриста 
пепел. 

Вълшебни картини... 
В далечината е морето - тайнствено, 

синкаво като небесата, ту забулено в мъгла, 
ту блестящо, но винаги неспокойно и винаги 
сияещо... 

Морето! 
Мярва ти се изведнъж, след дълъг път 

из възсивите безкрайни поля... 
 
 

Дворецът на румънската кралица в Балчик кротува под пролетното слънце на брега 
на морето сред спокойствието на разкошния си парк. 

 
Разлистващите се корони на дърветата, бистрите водопадите, езерцата и чешмите, 

огрените от слънцето кубета на малкия православен храм и минарето на джамията. 
Дворецът в Балчик е единственото подобно място в света, където мирно съжителстват 
свещените сгради на мюсюлманството и християнството. Заслугата за това има 
румънската кралица, която изповядвала екзотичната бахайска религия. По нейните 
канони тя вплела в прекрасна хармония десетки култури и влияния, така превърнала 
любимата си резиденция в едно от най-красивите и причудливи кътчета у нас.  

 
През 1924 г. Южна Добруджа все още се намирала под румънско владение. По това 

време 47-годишната Мария решила да изгради своя лятна резиденция на морския бряг 
край белокаменен Балчик. Градежите продължили цели 11 години, но през 1937 г. 
дворецът "Тихото гнездо" вече се издигал на брега. 

 
Дворецът бил оформен така, че всеки от принцовете или гостите да бъде 

максимално уединен в покоите си, разпръснати из парка. Римската баня, розариумът, 
параклисът или просторната колонада с изглед към морето пък предлагат безброй 
спокойни кътчета, навяващи романтика и носталгия по онези отминали времена. Тук 
реджина Мария давала разкошни приеми за цвета на европейската интелигенция. Хора на 
изкуството, най-вече поети, художници и музиканти, се стичали от четирите краища на 
света в резиденцията. Освен прочут меценат Мария била и поетеса, скрита под 
псевдонима Кармен Силва. Според съвременниците й кралицата била последната 
романтичка на ХХ век. 

 
Мария имала двама синове - Михай и Николай, и красива дъщеря - Юлияна. Според 

разказите на хората нашият принц Кирил бил влюбен до полуда в принцесата. Според 
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друга мълва сърцето на принцесата принадлежало на красив турски паша, който спасил 
от сигурна смърт дъщеря й, когато при силна буря паднала от лодката си в морето. 
Преданията сякаш са обвеяли двореца в Балчик с неповторима атмосфера. Поседне ли за 
миг на каменния трон на кралицата, разходи ли се до пушалнята при розариума, където 
Мария черпела гостите си с опиум и сладко кафе изкачи ли се по стръмните стъпала до 
малкия манастир, човек неусетно се пренася в друга епоха. Университетската 
Ботаническа градина – Балчик е създадена през 1955 година на територията на парка в 
бившата лятна резиденция на румънската кралица Мария. 

 
Днес на обща площ от 65 дка в Балчик са разположени колекции на растителни 

видове от цял свят. Тук се отглеждат около 2000 вида растения, принадлежащи към 85 
семейства и над 800 рода с невероятно разнообразие от цветове и форми. Една от 
големите атракции е колекцията от едроразмерни видове кактуси, представена на открито 
на площ от 1 дка. Тя е втората по рода си в Европа, след тази в Монако.Сукулентите са 
представени с над 600 екземпляра. 

 
Част от растителното разнообразие са и екзотичните растения: бонбонено дърво, 

моливно дърво, метасеквоята. Последната е известна още и със сензационното си 
откриване. Учените са смятали, че дървото е изчезнало от планетата Земя, поради което 
го описали по изкопаеми остатъци, а 5 години след това по време на научна експедиция в 
Китай е намерено живо от академик Николай Стоянов. 

Сред най-красивите растения в градината са водните лилии, магнолиите, както и 
великолепно аранжираната колекция от едногодишни растения на входа. 

 
Ботаническата градина в Балчик е също и единствената ботаническа градина у нас, 

която изгражда и развива специални алеи за хора с двигателни и зрителни затруднения. 
Там незрящите могат да се запознаят с растенията посредством специални табели, 
написани с брайлово писмо и да добият пълноценни впечатления от градината.  

 
 
Разходка из двореца 

 

От всичко, което е дело на човешкия 
ум и талант, в "Тихото гнездо" лъха 
спокойствие, романтика, интимност, простота, 
природна красота. Трудът е използван да 
поизглади някои грапавини на природата, да 
направи всичко по приятно, по-удобно, по-
близко до човека.  

 
Обикновено човек, попаднал за пръв 

път очаква да види огромни монументални 
сгради с подчертана строгост и величие! Той 
среща малки, простички постройки, голяма 
част от тях са стари реставрирани воденични 
със запазени бодни колела, за декорация. 

Новите Здания са подчинени на стила на заварените и трудно се различават от тях. 
Изградени са от едни и съща материали, покрити са със същите потъмнели от времето 
турски керемиди. Постройките в "Тихото гнездо", стари и нови, били предназначени за 
почивка на кралица Мария през лятото, на членовете на нейното семейство и гостите. 
Разбира се, част от сградите се използвали за жилища на охраната и прислугата, за 
канцеларии и за други нужди. 
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Започваме нашата разходка рано сутринта при изгрева на слънцето от парадния 

вход. 
 
Това е двуетажна еркерна постройка, приличаща на триумфална арка, с кух долен 

етаж, през който се влиза в двореца. По средата на входа, в ляво и в дясно, в самите 
каменни стени във форма на заоблен от горе конус, са издълбани места за часовите. Тук 
денонощно, облечени в парадна униформа, са стояли неподвижни, безмълвни като статуи 
стражите. Под входа по специално легло тече река и сякаш в надпревара се стреми към 
морето. Горният етаж на постройката служел за караулно помещение. От тук започва 
сенчестата алея, от двете страни, на която шумолят листата на старите тополи. Стигнахме 
до "Моста на въздишките", под който водите на реката се затичват към девет метровата 
пропаст. Мария искала този мост да напомня на посетителите за моста във Венеция. 

 
Сега обърнете внимание на оригиналната вила. Наричат я "Пещерата", защото 

холът и наистина прилича на пещера. Това е някогашна воденичка, пригодена по волята 
на Мария за летен отдих на нейните гости. 

 
Да продължим по това каменно стълбище, за да стигнем до "Гнездото" на 

кралицата. 
 

Под нас е дворецът "Тихото гнездо". В 
него е живяла някога кралица Мария. 
Представлява неголямо триетажно здание 
издигнато на три последователни тераси в 
ориенталски стил до самия бряг на морето. 
Това е единственият дворец с минаре и до 
него в пълна хармония - кубе на православен 
храм. За да стигнем до първият етаж на 
"Тихия кът", трябва да се спуснем на долу, да 
преминем през девет тераси, постлани с 
каменни плочи и малки цветни градинки по 
края, обърнати към морето. Всяка една е 
оформена самостоятелно и същевременно е 
част от останалите. Помежду си са свързани с 
тесни криволичещи каменни стълбички. 
Всичко предразполага към интимност. На 
всяка площадка архитектите са намерили 
подходящо място, Закътано, уютно, удобно, с 
открит изглед и същевременно мъчно 
забележимо За другите, за да поставят 
каменни скамейки за отдих, За размисъл или 
разговор... 

 

 
Заповядайте да ги видим. Намираме се 

на третата площадка. Тази желязна вратичка, 
обрасла с виещи се храсти, е водела някога 

към пушалнята на кралицата. Зданието е било масивно и е имало само едно отделение. В 
него се влизало през голяма стъклена врата. При електрическо осветление стените му 
фосфоресцирали. Акустическите приспособления в пушалнята позволявали да се 
подслушват и най тихите разговори, дори и шепотът между дамите и техните ухажори. В 
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същата тази зала тя приемала и гощавала с кафе и опиум канените от нея мохамеданки, 
жителки на Балчик. Кафе и опиум е обичала и самата Мария. Останалите две площадки 
Завършват с изящни римски колонади които поддържат буйно растящи лози и виещи се 
растения. 

 
Сега да минем през този своеобразен "тунел", за да излезем в източната страна на 

третия етаж на двореца. В него е живяла кралица Мария, малката и дъщеря Юлияна и 
най-приближените и дами. Обърнете внимание на особеностите на този етаж: малки 
ориенталски прозорчета, тесни тъмни коридорчета, чардак с изглед на изток и юг, от 
чийто таван висят разкъсани котвени вериги, символ на своеобразната философия на 
жената, която го е обитавала. Влизайки в този етаж, човек изпитва чувството, че е 
попаднал в мохамедански храм. От входа по тясно коридорче се влиза в сравнително 
голяма зала, съответстваща на молитвените зали в джамиите, а наоколо са входовете на 
няколко други помещения. Тази зала е служела за трапезария на кралицата и нейните 
приближени. До нея била спалнята и мебелирана в ориенталски стил. Алеята, която 
започва от тук на изток достига до "моста на въздишките". По нея е минавала Мария. Та 
представлява тераса, постлана с каменни плочи, Забулена от високия, обрасъл с 
растителност бряг, а в дясно - каменни парапети, на места прекъснати и съединени с 
парчета котвени вериги. Тази алея нощем е приказна под светлината на фантастични 
фенери. Ето тук под нас, алеята е разширена, за да даде място на малко мохамеданско 
"гробище" с няколко мраморни надгробни паметници, взети от Балчишките джамии, с 
много цветя, сред които шепти тайните си едно фонтанче... 

 
Да слезем на първата тераса, за да 

разгледаме двореца откъм лицевата му 
страна. 

 
Погледнете тази скулптура на млада 

жена, държаща платноходка, впила поглед в 
морската шир. Терасата пред покоите на 
кралица Мария, където сега се намираме, е 
превърната в алея, която стига до най-
източната и най-ниската част на парка. 

 
Нека да минем по нея. Ето я старата 

топола, прегърбена от годините. До нейния 
дънер и до сега стои каменният трон на 
кралицата. 

 
Ще продължим нататък, покрай брега на изток, за да минем под надвисналите 

стари лози между някогашните воденички, покрай които и досега шуми водата, движила 
тежките им колела...Стигнахме и втория мост, копие на "Моста на въздишките", над вече 
успокоената река, идваща от водопада. 

 
От тук най-добре се вижда красотата на падащата вода, Зеленината на брега и 

билата на принц Николай, малкия син на Мария, кацнала на стръмния бряг, Забулена от 
клоните на големите дървета. През този мост алеята ни въвежда в друга цветна градина, 
3а създаването на която са вложили таланта си архитектите-строители и особено цветарят 
Жул Жани, заслужил благодарността на Мария. Това е сякаш кът от рая описан в 
Свещеното писание на мохамеданите в него има всичко: прохлада и слънце, вода и цветя, 
които упойват с аромата си. Тук съжителстват в името на красотата цветя, храсти, дървета 
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събрани от средиземноморските острови, от бреговете на Тихия океан и Черно море, от 
южна Азия и Америка. Особено впечатляват розите със своето разнообразие, хубост и 
необичайност. 

 
Ето я и "Римската баня", която се явява неразделна част от околния пейзаж. 

Построена е на отделна тераса сред чудна градина, украсена със стари делви, 
многостенни каменни вази, водоскоци и басейнчета. По стените на "банята" не са 
пропуснали да изпишат религиозни мотиви. 

 
Да продължим по нататък. Вижте това малко параклисче, което е сложено тук 

сякаш за Завършек на прекрасната картина. То е малка еднокорабна православна 
църквица, изградена от местни материали, главно камък, изпълнени в декоративен стил. 
Най добре е изписана кралица Мария като държи в ръка "макета" на параклиса. 

 
Около църквицата има малко дворче с чешма, надгробни християнски паметници, 

донесени главно от Молдовия. Всичко това навява спокойствие и предразполага към 
размисъл. 

 
Още при строежа на параклиса кралицата поискала след смъртта и тук да бъде 

положено сърцето й. Имайки предвид това, архитектът определил специално място за 
него в олтара. Така тялото и щяло да бди над двореца "Тихото гнездо", в чийто трети 
етаж, където била спалнята се влизало през чардака с висящите, разкъсани котвени 
вериги, а сърцето - тук, в параклисчето, по-далеч от земните и грехове, философия!... 

 
Сега трябва да се върнем малко назад 

и да поемем по каменното стълбище към 
вилата на принц Николай. То се вие между 
сенчести дървета, бамбукови храсти и 
ароматни цветя. Строителите сякаш са 
предвидили, че в бъдеще по това стълбище 
минават екскурзианти и направили няколко 
площадки, за да имат възможност да си 
отдъхват. 

 

 
Ето я и вилата на принца - триетажна, 

реставрирана стара постройка с два тесни 
каменни входа от изток и от запад, с изглед 
към морето. Може би за това са я нарекли 
"Синята стрела" тя е изградена от камъни и 

пръти покрита е със стари керемиди, има малки прозорчета и голяма стряха, сякаш за да 
я покрива от любопитни погледи. Всичко така е направено и входовете, и вътрешното 
разпределение на помещенията, че да създава удобства за младия Николай и неговите 
приятели. Опивани от шума на бликащите води наоколо, плясъка на морето, песните на 
птичките и силните вина, тук те устройват забавления през тихите летни нощи. 

 
Следва "Градината на Аллах", осеяна с ярки цветя, старинни делви и няколко 

каменни скамейки за отдих. Тук най-интересни са кактусите. Те заемат цялата източна 
страна на градината. Много колекционери на кактуси мечтаят за тях. 

 
Стигнахме до изхода на тази божествено красива градина. Той представлява 

параклисообразна постройка с три свода. Обърнете внимание на желязната врата, 
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украсена с плетеници от цветя. На стената има майолика изобразяваща младенеца Исус с 
Дева Мария, глави на ангели и нечии ръце, полагащи венец на божията майка. В средата 
се намира постройка, която завършва с пресечена четиристенна пирамида, обърната с 
широкия край нагоре, подобна на капител. Над него виси геранило на желязно колело и 
бронзово ведро за декорация. Тук често е почивала кралица Мария, мислела, мечтаела и 
кроила своите планове... 

 
Тук завършва нашата разходка.  
 
Довиждане и не забравяйте - посетете двореца в началото на юни при изгрев 

слънце! 
 

Местонахождение: град Балчик 
Географски координати: 43° 25' N, 28° 10' E 
Надморска височина: 199 метра 
Население: 13 073  
Пощенски код: 9600 
Телефонен код: 0579 

Работно време: Лятно работно време: 08.00-20.00 ч. 
Зимно работно време: 08.30-17.30 ч. 

Печат: Да - намира се на касата 
Възможност за нощувка: Хотели и къщи за гости в Балчик. 

На палатка покрай града. 
За контакти: 0579/ 72 566 - каса; 0579/ 74 552 - информация 
Маршрути: Разходка из града. 

 
Поход на юг до Албана по крайбрежието. 
 
Поход на север до Тузлата по крайбрежието. 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

24 
Балчик — Архитектурно-парков комплекс „Двореца“; Каварна — Археологически 

резерват „Калиакра“ 
 

Археологически резерват „Калиакра“ 
Калиакра е дълъг и тесен нос на 

българското северно черноморско 
крайбрежие, в най-югоизточната част на 
Добруджанското плато. Намира се близо до 
селата Българево и Свети Никола, на 12 км от 
Каварна и на 60 километра североиточно от 
Варна. Носът е вдаден на 2 км навътре в 
морето и наподобява полуостров, 
представлява природен и археологически 
резерват. 

 

 
"Тук има съзнание за древност - ако 

можеш да видиш и усетиш, тук има 
недокосната природа, тук слънцето грее 
сякаш по-силно и отвява разума далеч от 

чувствата на сърцето". 
 
Думата произлиза от гръцки: красив/добър и нос/крепост и означава "красив нос". 

В други италиански карти и съчинения от 14 век носа се описва и като Capo Calacria или 
Calacria. Немския оръженосец Ханс Шилтбергер описва носа като Калацерка, което 
произлиза от красив/добър и "Добрите обръчи", като се има предвид трите стени на 
Калиакренската крепост. В състава на  

 
Непристъпността на скалите станала причина още в дълбока древност тук да се 

изгради крепост. Най-ранните данни за населяването на носа са от IV в. пр. н. ера. Тогава 
Калиакра е населявана от тракийското племе Тиризи, дало и първото име на крепостта - 
Тиризис. През късната античност селището се нарича Акре Кастелиум и е един от 
петнадесетте града на провинция Скития, обхващаща земите на днешна Добруджа. В този 
период крепостта е важен пункт от Виа Понтика. С името Калиакра, равнозначно на добър 
или хубав нос, селището се споменава за първи път я края на XIII в. Най - голям разцвет 
Калиакра изживява през втората половина на XIV в., когато е столица на т. нар. 
Добруджанско (Карвунско) деспотство на българския владетел Добротица. То обхваща 
североизточните български земи, откъснати от централната власт. На името на Добротица 
е наречена областта Добруджа (турско произношение на името му). 

 
Днес все още могат да се видят останки от тези селища. Част от материалната им 

култура е изложена в малък археологически музей, направен в една от пещерите тук. 
 
През 1444 г. до нос Калиакра спрели рицарските войски на Владислав Варненчик в 

похода си срещу Османската империя. 
 
На 31 юли 1791г. край бреговете на Калиакра се разразява най-голямата морска 

битка в Черно море. Край западния и бряг руската ескадра, водена от адмирал Ф. Ф. 
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Ушаков, разбива турската армада. С тази победа завършва Руско - Турската война от 1787 
- 1791 г. 

 
На носа е поставена плоча с барелеф на руския адмирал, а по повод 215 години от 

победата, на 10 август 2006 г. е издигнат и негов паметник. Монументът представлява 
фигура в цял ръст и е поставена на възвишение, от което се вижда морето. 

 
Според местна легенда кръвта на защитниците на крепостта, построена тук през 4 

в. пр. н. е. се е пропила в скалите и така те добиват цвета си. Тази крепост по-късно 
става Римско, а после и Византийско владение. През средновековието е използвана за 
мюсюлмански духовен център. 

 
Останките от крепостните стени са най-вече от столицата на Карвунското 

княжество на княз Добротица - последната българска земя, попаднала под властта на 
Османската империя. Съхранени са част от водопровода, баните и резиденцията на княза. 
Находки открити при разкопките са изложени в малък археологически музей, направен в 
една от пещерите.  

 
Легенди: 

 

 
Легенда за 40-те девойки 
Най-известната легенда е за 40-те 

български девойки, който завързват косите 
си една за друга и се хвърлят в морето, за да 
не попаднат в ръцете на османските 
поробители. Сега в началото на нос Калиакра 
има обелиск наречен Портата на 40-те 
девици в тяхна памет. 

 
Легенда за Свети Никола, 

покровителят на моряците 
Светецът бягал от турците и Бог 

удължавал земната твърд под краката му, за 
да успее да избяга, като по този начин бил създаден и носът. В крайна сметка той бил 
заловен и сега там има изграден параклис, реставриран през 1993 година, символизиращ 
гроба му. На това място по време на турското владичество е имало и дервишски манастир, 
за който се твърдяло че съхранява мощите на турския светец Саръ Султук. 

 
Легенда за съкровището на Лизимах 
На скалния масив на нос Калиакра има руини от крепост. Тя датира от тракийско 

време. В скалите под нея има много пещери. Легенда разказва за съкровището на 
Лизимах. Той го заграбил при поход. Тогава жестоко потушил бунта на въстаналите 
градове. Едни разграбил, а другите сами принесли злато, сребро и скъпоценни камъни за 
откуп. Съкровището Лизимах укрил в пещерите под крепостта. 

 
Брегът при нос Калиакра е стръмен с отвесни скали, които се спускат 70 метра 

надолу до морето. Те са твърди сарматски варовици и конгломерати, споени с глина, 
образувани в някогашно плитко сарматско море. Железните окиси, с които са наситени, 
придават пурпурночервена окраска на скалите. Прибойните вълни са издълбали в 
подножието им пещери, ниши, подмоли и арки, до които може да се стигне само откъм 
морето. Множеството подводни пещери са резултат на силната абразия. 
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Калиакра е една от първите защитени територии в България, обявен за природен 

резерват през 1941 г. Днес защитената зона обхваща сухоземна територия и акватория с 
обща площ 687,5 хектара. Калиакра е единствения резерват в България, включващ и 
защитена морска акватория. 

 
Природния резерват има уникална природа и е единственото място в България, 

където се срещат степни тревни съобщества (степта Калекайря). През 1981 г. в морските 
пещери под носа все още се среща тюленът- монах. Тук могат да се наблюдават делфини, 
аристотелеви корморани, скален кос, папуняк, дебелоклюна чучулига, черногърбо 
каменарче и други редки видове, общо 32 вида птици по платовидната част и още 12 по 
скалните корнизи. 

 
На север от Калиакра се намират две малки влажни зони - Болата и Тауклиман 

("Птичия залив"). Тук гнездят интересни водолюбиви птици - малък воден бик, малък 
гмурец, патици. Неизмеримо богати са тези места по време на прелет, когато повече от 
150 вида птици спират за почивка и хранене. Околните скални масиви са убежище на 
бухала, белоопашатия мишелов, застрашени от изчезване влечуги, включени в Червената 
книга на България. 

 
Заливът, образуван от нос Калиакра 

представлява много добро убежище при буря 
за минаващите оттук кораби. 

 

 
Поради местоположението си, нос 

Калиакра е особено важен за корабната 
навигация в Черно море. Светлинната 
навигация на носа се споменава в турски 
източници още през 13 век. Известно е, че в 
периода на османското владичество в Черно 
море е имало активно корабоплаване и на по-
големите носове са действали морски фарове. 

 
През 1856-1866 френско дружество 

изгражда по българските земи седем фара, 
един, от които е на Калиакра. При Шабленското земетресение през 1901 г. се пропукал 
фарът и се е явила необходимост да се изгради нов. При постройката му са били 
използвани дялани камъни от крепостните стени. Новата бяла кръгла кула, била висока 
9,7 м. и бялата светлина проблясва от 67,6 м надморска височина.  

 
През 2002 г. Калиакра става част от новата навигационна система по Българското 

Черноморие по технологията VTMIS. 
 
През август 2006 г. нос Калиакра е оборудван със система за художествено 

осветление, състояща се от над сто цветни прожектора, което го превърна в красива 
нощна морска атракция. 

 
На носа има музей, ресторант, морската радиолокационна станция, метеорологична 

станция и параклис. 
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На няколко километра от Калиакра вече се изграждат голф игрище Kaliakria Golf 
and Sea Apartments и вилно селище Kaliakria Hills. 

 
Местонахождение: Намира се близо до селата Българево и Свети Никола, на 12 км 

от Каварна и на 60 километра североиточно от Варна 
Работно време: 10.00-19.00 ч. без почивни дни 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: На палатка покрай нос Калиакра. 
За контакти:  
Маршрути: По десният бряг на нос Калиакра, от крепостта се спуска алея 

до изградения в една от пещерите оригинален двуетажен 
ресторант със 160 места в пещерата и 200 места на открито. 
Втора алея отвежда туристите към друга, по-малка пещера, в 
която е разположен музей с ценни археологически експонати. 
Там се намира и печатът на Български туристически съюз 
(работно време: 10:00-19:00 ч. без почивен ден). 
 
Тридневен преход - нос Калиакра - Русалка - Камен бряг 
С палатка и спален чувал на гръб поемате на север от нос 
Калиакра. Следвате крайбрежието. По маршрута има уникално 
красиви гледки, можете да се порадвате на делфини скачащи 
над морските вълни, сърнички и елени. 
 
Подводни разходки / места за гмуркане /  
В тази част на Черноморското крайбрежие са едни от най-
добрите места за гмуркане и подводен риболов. 
 
Посещение на мидена плантация - Това е вашият шанс да 
видите как е устроена и функционира една действаща мидена 
плантация. Вие също така ще имате възможност да опитате от 
прекрасните мидени деликатеси, които ще са приготвени 
специално за Вас.  
Представителите на животинския и растителен подводен свят, 
които може най-често да срещнете са: различни видове морски 
раци, миди, делфини, пясъчни риби, калкан, морски котки, 
множество малки рибки и разнообразни видове водорасли и 
актинии. През някои месеци може да се наблюдава и 
изключително красивото явление - фосфорeсценция на водата. 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

25 
Кърджали — Перперикон, Регионален исторически музей, Манастирски комплекс 

„Св. Йоан Предтеча“ 
 

Перперикон 
Най-големият мегалитен ансамбъл на 

Балканския полуостров е на хълма, наречен 
Перперикон. 

 

 
Името му, според проф. Александър 

Фол, идва от тракийския бог на камъка Пер. В 
скалния град има акропол, разположен в най-
високата част на хълма, дворец-светилище, 
намиращ се непосредствено под акропола, 
жилищни квартали, храмове, крепостна 
стена.  

 
Оказва се, че името на Перперикон по 

интересен начин се свързва и с добива на 
злато. Археологическите находки сочат, че 

рудниците при с. Стремци са били разработени в последните векове на старата ера и 
после са били изоставени. Но през епохата на средновековието, в 11-13 в., те са били 
отново възстановени и добивът на злато - подновен. 

 
Точно от византийската епоха е единственото съхранено през вековете име на 

свещения град. В пълния си вид то е Хиперперакион, но древните историци бързо го 
съкращават - Перперакион или Перперикон. Думата трудно се поддава на пряк превод. 
"Хиперперос", "хиперпюрос" на гръцки език означава "свръхогнен", "надогнен". 
Интересно е, че във византийския гръцки език тази дума не съществува. За сметка на 
това тя е част от езика на Аристотел и е свързана с принасянето на жертви върху олтара. 
Тук не може да не се направи асоциация с храма на Дионис и с изпълнявания там обред, в 
който огънят играе важна роля. Но историята предлага и други възможности. В 1082 г 
византийският император Алексий Комнин провежда важна парична реформа, чиято цел е 
да укрепи златната единица на държавата. Отнякъде е намерено огромно за времето 
количество злато и скоро е отсечена монета със съдържание 21.1/3 карата. Тя получава и 
ново име - "хиперперон" или известната на всички "перпера". Днес не е ясно откъде идва 
това наименование. Някои смятат, че то е свързано с топенето и пречистването през огън 
на златото. Император Алексий обаче бил известен любител на античното наследство и 
често използвал термини от древните времена, включително свързани с култовете към 
езическите божества.  

В подножието на Перперикон се намира село Горна крепост, край което тече 
Перперишката река, вливаща се наблизо в язовир "Студен кладенец". По поречието на 
реката са разположени археологически обекти от различни епохи, подредени около 
естествения център Перперикон.  

Перперикон се състои от четири основоопределящи части, представляващи 
съвършена композиция от новокаменната епоха: 

 
Мощна крепостна стена. 
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Акропол - изграден от огромни каменни блокове, разположен в най-високата част 
на хълма. 

Дворец - изсечен в скалите и заемащ площ от 10 000 кв. м.  
Северно и южно предградия - представляващи малки улички в скалите, жилищни 

сгради и храмове. 
 

Първите разкопки на Перперикон се 
провеждат в края на 70-те и началото на 80-
те години на миналия век. През 2000 г. 
археологическите проучвания са възобновени 
от екип с ръководител проф. Николай 
Овчаров. Той се натъква на големия скален 
град с предистория, започнала вероятно през 
късната новокаменна епоха, 5 - 6 
хилядолетия преди Христа. 

 

 
Откриват се много керамика, предмети 

и монети, като особено интересни са 
изключително редките за този район 
сребърни монети на цар Иван Александър, 
регистриращи неговата кратка власт в 

Перперикон през 1343 г. Гражданската война от 1341 - 1346 г. унищожава крепостите в 
Източните Родопи и те повече не се възстановяват. Очевидно такава е била и съдбата на 
Перперикон. Но, според открит турски регистър от 1626 / 1627 г., населението в селищата 
под Перперикон продължава да бъде християнско. Засилената мюсюлманска колонизация 
след XVIII в. променя коренно етническия облик.  

Според данни от последните археологически проучвания най-ранните следи от 
живот са от късната новокаменна епоха, края на VI - началото на V в. пр. Хр. Тогава 
хората не са могли да обработват скалите с примитивните си оръдия на труда. По тази 
причина фрагментите от неолитна керамика се откриват върху повърхността на канарите, 
отложени в естествени пукнатини. 

Следващият установен исторически период е каменно - медната епоха, енеолита, и 
по-точно нейният финал в края на V и началото на IV в. пр. Хр. От това време вече със 
сигурност може да се определят грубо изсечени в скалите ями с натрошена култова 
керамика. 

 
Развитието на скалния комплекс продължава и през бронзовата епоха. Вече 

определено може да се твърди, че в нейната късна фаза, XVIII - XII в. пр. Хр., 
Перперикон преживява първия си голям разцвет. Това е епохата на крито - микенската 
цивилизация, на Троя и Микена. През XIII - XIV в. от н.е. крепостта е областен център и 
епископско средище във Византия. След 1346 г. крепостите в Източните Родопи са 
унищожени и повече не се възстановяват. 

 
Многобройните находки находки дават оснжвание да се изкаже хипотезата, че 

точно на Перперикон се е намирало търсеното от цяло столетие прочуто в античността 
прорицалище на бог Дионис. Върху специален олтар се извършвал винено - огнен обряд и 
според височината на пламъците се съдело за силата на предсказанието. 

 
Едно от главните сведения, визиращо родопското светилище на Дионис е на 

римския историк Светоний Транквил. В съчинението си "Животът на дванадесетте цезари" 
той описва прорицанието, дадено на бащата на първия римски император Октавиан 
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Август, че синът му ще бъде господар на целия свят, като знамението за това били високо 
лумнали пламъци при принасянето на жертва върху олтара. При описанието на похода на 
Ксеркс срещу елините през 480 г. пр.Хр. Херодот също споменава за прорицалището на 
Дионис, което "...се намирало на висок връх в планината. С прорицанията в светилището 
се занимавали бесите; жрица давала предсказания точно както в Делфи, няма нищо 
различно.". Херодот никога не е посещавал вътрешността на Тракия и често дава неточни 
географски обозначения. В случая той отбелязва, че храмът се намирал зад заснежените 
планини и на висок връх. Оттук в съвременната наука заляга становището, че 
светилището е било във високите дялове на Западните Родопи. Малцина се бяха 
замисляли върху факта, че от Бяло море се вижда високия хребет на Южните Родопи - 
т.нар. Гюмюрджински Снежник. Зад него са ниските и удобни за живот части на Средните 
и Източните Родопи, наситени с много богати археологически паметници от различни 
епохи. А сред тях несъмнено изпъква свещения скален град Перперикон, най-големият 
мегалит на Балканите и в Европа. 

 
Римската епоха е епоха на разцвет за 

Перперикон, който обаче завършва с 
нашествията на готите, разорили градове и 
села във втората половина на XIV в. 
Археологическите проучвания показаха, че 
тогава Перперикон е бил превзет и изгорен. 
Но градът възкръсва още в V - VI в. сл. Хр. 
Византия преживяла съдбоносна война с 
варварите укрепва и постепенно започва да 
възстановява границите на Римската 
империя. При император Юстиниан 
Велики(527-565) почти са достигнати старите 
предели. Същият василевс извършва 

колосално строителство, възобновявайки и преизграждайки древните градове и твърдини. 
Крепостните стени на Перперикон са отремонтирани, а са построени и нови, подсилващи 
защитата на Акропола от уязвимата западна посока. Отново функционира 
инфраструктурата на селището. Налага отпечатък и утвърдилото се след V в. 
християнство. Базиликата в Акропола е преустроена в църква, като от изток е добавена 
необходимата апсида. Християнски храмове се издигат и в околностите на Перперикон. 

 
От север и югоизток нахлуват други нашественици - славяните и арабите. 

Територията на империята отново рязко се съкращава, като е застрашено дори 
съществуването и. Навсякъде се шири упадък и запустение. Към началото на 7 в. току-що 
изградената мощна фортификационна система е буквално изоставена. 

 
Тази съдба не убягва и Перперикон. Животът в града не изчезва, но 

съществуващото тогава селище е бледо подобие на миналото величие. Свещените скали 
обаче стават място за поклонение на друг народ. През 7 в. прабългарите на вожда Кубер 
са заселени от императора в околностите на Солун. Подобно на траките, в религията на 
прабългарите обожествяването на скалите играе важна роля. Племето на вожда Кубер е 
оставило по южните склонове на Родопите няколко находища от рисунки-графити, които 
са много близки до откритите в Североизточна България изображения. Точно към тях 
спадат и намерените графити от Перперикон. Всички те са с култов характер - 
символичната игра "дама" и ритуално изобразяване на женски полови органи. Последните 
вероятно са свързани с култа към тюркската богиня на плодородието Умай, чиито образ е 
изпълнен с остър предмет в най-високата част на Перперикон. 
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Със стабилизацията на Византия през 

IX в. активната дейност се премества в 
подножието на Перперикон, където тогава се 
е намирал областният център на Източните 
Родопи. Крепостта добива отново важно 
значение през XIII - XIV в., когато се създава 
новата административна единица Ахридос. А 
през 1339 г. в писмо на Вселенската 
патриаршия той е обозначен като епископски 
център, очевидно отделил се от старата 
епископска катедра Ахридос.  

 

 
Данните от археологическите разкопки 

показват, че през XIII - XIV в. животът в 
крепостта Перперикон е бил интензивен. Той 

няма блясъка на античността, но показва важността на средновековния център. Върху 
останките на късноантичния храм в Акропола е построена нова църква, вече изцяло 
изградена от ломени камъни, споени със здрав бял хоросан. Наоколо се оформя обширен 
некропол, даващ представа за значителния брой на населението. 

 
Развиват се и квартали с полуземлянки и частично използване на старите улици 

Перперикон е обитаван непрекъснато в продължение на 3 000 години от траки, римляни, 
готи, византийци, българи. Следи от живот на Перперикон има и отпреди 8 хиляди 
години, от епохата на неолита, но няма запазена архитектура. 

 
На Перперикон и в Източните Родопи са оставили следи различни култури и 

религии. Всички те обаче почитат един ден в годината - този на лятното слънцестоене. 
При прабългарите това е ден на върховния бог Тангра, при славяните - на свещените 
треви и вълшебното изцеление. Християните пък отбелязват деня на рождението на свети 
Йоан Предтеча или Иван Купала, носещ и името Еньовден. Няма съмнение, че в 
християнския празник са се съхранили следи от езическите култове, от почитането на 
древния бог Дионис.  

 
Легенда за Дионисий 
С Перперикон се свързва името на бог Дионисий, за който има следната легенда: 

"Някога, когато боговете още живели сред хората, Зевс се влюбва в красивата Семела. 
Венец на тяхната любов става малкият Дионисий. След като Гръмовержецът вшива в 
бедрото си детето, то се ражда красиво и най-весело сред останалите богове. Обкръжен 
от многочислена свита сатири с кози копита и от прекрасни менади, Дионисий скита по 
Земята и учи хората да отглеждат грозде, правейки от него благоуханно и замайващо 
главата вино." Така по-късно се появяват празниците в негова чест: т. нар. орфическите 
мистерии, които се правели само от посветени, а това били единствено неженени мъже. 
Те били наричани а-бии т.е. не-жизнени, защото не водели нормален и обикновен живот. 
Тайнствата ставали в затворени общества и скрити места, недостъпни за погледа на 
останалите хора - скали и пещери, с каквито изобилстват Източните Родопи, Странджа и 
Сакар. Те били придружени с хорови песни и мимически игри. Кулминация представлява 
символичната смърт на царя-жрец, отъждествявана с разкъсването на Дионисий от 
титаните, и също символичното зачатие на богинята-майка, даващо началото на живота. 
Първата се осъществявала чрез кръвната жертва на бик, кон, козел, а понякога и хора. 
Зачатието пък се реализирало с масово съвкупление на мъже и жени. По-късно 
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орфическите тайнства се олицетворяват от разюзданите вакханалии в чест на бога на 
виното и веселието Дионисий. 

 
В последните години тук се провежда 

арт-фестивал . Фестивалът "Перперикон" се 
провежда винаги в навечерието на празника 
на Дионис и завършва в най-късата нощ на 
годината, нощта срещу 22 юни. Според 
вярванията на различни народи, в тази нощ 
стават странни неща, излизат самодиви и 
русалки. Не случайно оригиналното заглавие 
на Шекспировата пиеса "Сън в лятна нощ" е 
"Сън в нощта срещу Еньовден". 

 

 
На Перперикон през 2007 г. в 

продължение на три месеца ще работят 120-
150 души. Във връзка с окончателното приключване на археологическите проучвания на 
светилището на Орфей при с. Татул, проф. Николай Овчаров каза, че се е доказала 
хипотезата, че то е по-старо от египетските пирамиди. Зародило се е в края на каменно-
медната епоха - преди около 6000 години. 

 
След сериозни археологически дейности някои от най-интересните части от този 

комплекс са разкрити и Регионалният исторически музей има удоволствието да Ви 
представи снимки от тези обекти. 

 
Местонахождение: Перперикон /Хиперперакион, Перперакион/ се намира в 

Източните Родопи, на 15 км североизточно от днешния гр. 
Кърджали. От София до обекта може да се стигне по добре 
поддържаните пътища София-Асеновград-Кърджали и София-
Хасково-Кърджали.  

Самият Перперикон се извисява на скален връх с кота 
470 м. В подножието му се намира с. Горна крепост. Край него 
тече златоносната река Перперешка, оформила плодородна 
долина с дължина около 10 км и широчина 3-4 км. Удобната 
речна долина е създала великолепни условия за живот от 
дълбока древност. По тази причина тя е осеяна с десетки 
археологически обекти от различни епохи, чиито естествен 
център се явява Перперикон. Съвсем наблизо р. Перперешка се 
влива в яз. "Студен кладенец", построен по коритото на р. 
Арда. Мястото на вливане при с. Калоянци е много красиво и е 
застроено като водно-планински курорт. 

Работно време:  
Печат: Да - в бутката до чешмата в подножието на Перперикон 
Възможност за нощувка: х. Боровица - разположена е в Източни Родопи, дял Каменник 

(преди Каяджик), на брега на яз. "Кърджали", за контакти: 
GSM: 0896/688 385 
хижа "Млечино" - 089 668 8386. гр. Кърджали - хотелска база 

За контакти:  
Маршрути: Регионален исторически музей - Кърджали 

Гробницата при „Татул” и яз. Кърджали 
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25 
Кърджали — Перперикон, Регионален исторически музей, Манастирски комплекс 

„Св. Йоан Предтеча“ 
 
 

Регионален исторически музей - Кърджали 
Регионалният исторически музей в 

Кърджали е един от най-големите музеи в 
Южна България. 

 

 
Построена е в периода 1922 - 1930 г. 

със средства на местната община по проект 
на руски архитект, работещ в Цариград. 
Сградата е била предназначена за духовно 
училище, но никога не е изпълнявала тази 
функция. 

 
Открит е през 1965 г. със задачата да 

проучва, съхранява и популяризира 
културно-историческото наследство в Източните Родопи. Основният му фонд включва над 
27 000 експоната - вещи, снимки и документи, свързани с историята на Кърджалийския 
край. 

 
Експозицията е открита през 1987 година, разположена е на 1800 квадратни метра 

и е разделена на три секции - отдел “Археология”, отдел “Етнография” и отдел “Природа”. 
Регионалният исторически музей разполага с 30 експозиционни зали на 3 етажа и 
обширен двор c лапидариум. На първия етаж в 9 зали е представена историята на региона 
от 4000 преди новата ера до Средновековието. На втория етаж е представена природата, 
а на третия – етнографията на Кърджалийско.  

 
Сред многобройните материали висок интерес представляват: зооморфна свастика 

от нефрит (6 хил. пр. Хр.), бронзови брадви (15.-13. век пр. Хр.), бронзова пластика 
(статуетки на тракийски конник, 3. век), сребърни и златни накити, стъклени, бронзови и 
керамични съдове от римската епоха; богати колекции от луксозна керамика, нагръдни и 
литургични кръстове, златни, сребърни и медни монети от Средновековието. Етническата 
пъстрота на региона e показана чрез традиционни облекла, тъкани, накити; 
художествената обработка на метал, дърво, глина; празниците с тяхната обредност и 
символика. 

 
В музея се съхраняват находките от Перперикон и Татул. Основният фонд съдържа 

около 40 000 експоната. Към музея са регистрирани 179 археологически обекта, като от 
тях 19 са праисторически, 122 — антични и 37 — средновековни. Тридесет са 
регистрираните паметници на културата са от национално значение. 

 
Местонахождение: гр. Кърджали, град Перперикон, ул. "Републиканска" No. 4 

Кърджали се намира в Източно-родопския планински масив, на 
брега на река Арда. Градът се намира на 259 км. от София и на 
100 км от Пловдив. Кърджали е само на 50 км. разстояние от 
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град Хасково. Градът се намира на около 15 км. от древния  
Географски координати: 41° 39' N, 25° 22' E 
Надморска височина: 275 метра 
Население: 50 767  
Пощенски код: 6600 
Телефонен код: 0361 

Работно време: летен сезон: 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:30  
зимен сезон: 09:00 - 11:30, 13:00 - 16:30 
почивен ден понеделник 

Печат: Да - в Туристическо дружество „Кърджали“ и в Регионалния 
исторически музей — гр. Кърджали. 

Възможност за нощувка: х. Боровица -Разположена е в Източни Родопи , дял Каменник 
(преди Каяджик), на брега на яз. "Кърджали", за контакти: 
GSM: 0896/688 385 
хижа "Млечино" - 089 668 8386. 
гр. Кърджали - хотелска база 
хижа „Бели брези“ 

За контакти: Адрес: област Кърджалийска, гр. Кърджали 4180, ул. 
"Републиканска" No. 4, п.к. 41  
Тел.: 0361/ 635 80 , 0361/ 635 82 , 0361/ 635 87 

Маршрути: яз. Кърджали 
На 18 км. североизточно от Кърджали се намира тракийското 
мегалитно светилище Перперикон (Хиперперакион, 
Перперакион). Извисява се на скален връх в Източните Родопи 
на с кота 470 м. В подножието му се намира с. Горна крепост. 
Удобната речна долина е създала великолепни условия за 
живот от дълбока древност. По тази причина тя е осеяна с 
десетки археологически обекти от различни епохи, чийто 
естествен център се явява Перперикон.  
Гробницата при „Татул” 
Много близо до града се намират скални образувания известни 
като Каменната сватба и Скалните гъби. Наблизо се намират и 
други скални образувания, Дяволският мост . Освен тях на 
хълмовете около града са разположени и крепостите Моняк и 
крепостта над село Иванци, крепостта Устра.  
Манастирски комплекс "Св. Йоан Предтеча"  
В Кърджали се намира и един от значимите средновековни 
паметници - храмът "Св. Йоан Предтеча" в кв."Веселчане", 
реставриран в този вид през 2000 година. Той е бил част от 
средновековен манастирски комплекс от 11-14 век, когато 
манастирската крепост става и епископска резиденция. 
Доказателство за това са разкритата гробница на епископ и 
намерените в нея уникални златотъкани епископски одежди, 
които вече са реставрирани и консервирани. Хипотезата, че 
може би до Кърджали има и втори епископски център се 
потвърди от последните проучвания на археолозите през 2001 
година.  
Язовирите около града 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

25 
Кърджали — Перперикон, Регионален исторически музей, Манастирски комплекс 

„Св. Йоан Предтеча“ 
 
 

Манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча“ 
В Кърджали се намира и 

един от значимите средновековни 
паметници - храмът "Св. Йоан 
Предтеча" в кв."Веселчане", 
реставриран в този вид през 2000 
година. Той е бил част от 
средновековен манастирски 
комплекс от 11-14 век, когато 
манастирската крепост става и 
епископска резиденция. 
Доказателство за това са 
разкритата гробница на епископ и 
намерените в нея уникални 
златотъкани епископски одежди, 
които вече са реставрирани и 
консервирани. Хипотезата, че 
може би до Кърджали има и втори 

епископски център се потвърди от последните проучвания на археолозите през 2001 
година. 

 
Местонахождение: гр. Кърджали 

Кърджали се намира в Източно-родопския планински масив, на 
брега на река Арда. Градът се намира на 259 км. от София и на 
100 км от Пловдив. Кърджали е само на 50 км. разстояние от 
град Хасково. Градът се намира на около 15 км. от древния 
град Перперикон.  
Географски координати: 41° 39' N, 25° 22' E 
Надморска височина: 275 метра 
Население: 50 767  
Пощенски код: 6600 
Телефонен код: 0361 
 
ул. "Републиканска" No. 4 

Работно време: - 
Печат: Да - в Туристическо дружество „Кърджали“ и в Регионалния 

исторически музей — гр. Кърджали. 
Възможност за нощувка: х. Боровица - Разположена е в Източни Родопи, дял Каменник 

(преди Каяджик), на брега на яз. "Кърджали", за контакти: 
GSM: 0896/688 385 
 
хижа "Млечино" - 089 668 8386. 
 

 



НАЦИОНАЛНО  ОБЕДИНЕНИЕ  
СЪХРАНИ  БЪЛГАРСКОТО  
гр. София 1000, п.к. 945 www.suhranibulgarskoto.org 

+359 878 180 101/2/3 info@suhranibulgarskoto.org  
 

 
- 134 – 

Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

 

гр. Кърджали - хотелска база 
 
хижа „Бели брези“ 

За контакти: - 
Маршрути: яз. Кърджали 

 
На 18 км. североизточно от Кърджали се намира тракийското 
мегалитно светилище Перперикон (Хиперперакион, 
Перперакион). Извисява се на скален връх в Източните Родопи 
на с кота 470 м. В подножието му се намира с. Горна крепост. 
Удобната речна долина е създала великолепни условия за 
живот от дълбока древност. По тази причина тя е осеяна с 
десетки археологически обекти от различни епохи, чийто 
естествен център се явява Перперикон.  
 
Гробницата при „Татул” 
 
Много близо до града се намират скални образувания известни 
като Каменната сватба и Скалните гъби. Наблизо се намират и 
други скални образувания, Дяволският мост . Освен тях на 
хълмовете около града са разположени и крепостите Моняк и 
крепостта над село Иванци, крепостта Устра.  
 
Манастирски комплекс "Св. Йоан Предтеча"  
 
Язовирите около града 
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26 
26. Кюстендил — Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“, Къща-

музей „Димитър Пешев“ 
 

Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“ 
Началото в развитието на 

изобразителното изкуство в град Кюстендил е 
поставено през 1903г., когато Владимир 
Димитров - Майстора прави първата си 
самостоятелна изложба. 

 

 
През 1944г. се открива Археологичен 

музей и Картинна галерия в джамията "Ахмед 
бей.Художествената сбирка се състои от 
картини на кюстендилски автори и 50 платна 
на Владимир Димитров - Майстора. 

 
На 24 май 1959г. се открива 

самостоятелно обособена Градска картинна 
галерия. Тя е разположена в сградата на бившата еврейска синагога. Фондът съдържа 152 
картини на 18 кюстендилски художници. 

 
През 1972г. по повод 90-годишнината на Владимир Димитров - Майстора се 

открива най-голямата в страната, специално построена за целта сграда, с естествено 
горно осветление. Сега Художествената галерия притежава изключително балансиран 
фонд както по количество, така и в качествено отношение. Тя разполага с 3180 творби от 
585 автора, от които 1357 са на патрона на галерията, големия български художник - 
Владимир Димитров - Майстора". Фондът на галерията при цялото му богатство и 
разнообразие е обособен в няколко раздела - кюстендилски художници, художници от 
страната, антично, средновековно и възрожденско изкуство, чуждестранно изкуство. 

 
Успоредно със събирателската дейност в галерията е създаден и систематизиран 

научен архив и документация. За изключителни постижения тя още през 1975г. е обявена 
за "галерия - еталон" от Министерството на културата. 

 
Основна, представителна дейност е организирането и провеждането на жанрово 

разнообразни изложби. От създаването до сега са реализирани 506 изложби - авторски и 
групови, на художници от Кюстендил, страната, както и престижни изложби на изтъкнати 
европейски и световни културни центрове и институти. 

 
Традиция в дейността на галерията е провеждането на Национална изложба 

"Кюстендилска пролет", Зонална изложба "Струма" и международните пленери 
"Следовници на Майстора" и "Св.Лука".  

 
Като една утвърдила се вече институция не само в национален, а и в 

международен мащаб, Художествената галерия стана домакин на изложби с оригинални 
творби на Рембранд, Пикасо, съвременно австрийско изкуство, руско, перуански, 
китайско и японско изкуство. Досегашните контакти на галерията със Съюза на 
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австрийските художници "Кюнстлерхауз" - Виена, с галерия "Лудвиг" и "Гьоте-институт" - 
Германия са били изключително ползотворни и има възможност за бъдещо разширяване и 
обогатяване. Избрана колекция от творби на Владимир Димитров - Майстора е показвана 
в Париж, в Атина и др. културни центрове в Европа. На две световни изложения - в Париж 
- Франция и Севиля - Испания , България представи картини на Владимир Димитров - 
Майстора - собственост на галерия Кюстендил. 

 
Галерията прави традиционни 

чествания не само на своя патрон, но и на 
редица кюстендилски художници, дали 
приноса си за утвърждаването на 
Кюстендилската изобразителна школа. 
Такива изтъкнати творци са Стоян Венев, 
Кирил Цонев, Асен Василиев, Николай 
Дюлгеров, Борис Елисеев и др. 

 

 
Голямо внимание се отделя на новите 

тенденции, свързани с пространствени 
"инсталации", като бяха представени: 
"Паяжина", "Акупунктура" и "Байпас". 

 
Дейността на галерията включва и 

богата разнообразна лекционна дейност, насочена към различни възрастови групи, както 
и специализирани лекции и беседи. Посетителите в галерията са един непрекъснато 
променящ се поток , който за годините има тенденция към увеличаване на годишната 
посещаемост.  

 
Художествената галерия "Владимир Димитров - Майстора" е отворен културен 

институт за творчески контакти със сродни галерии от страната и чужбина, както и с 
творци, изявяващи се в областта не само на изобразителното изкуство, но и в областта на 
музиката, театъра, поезията, танца, модата. 

 
Владимир Димитров - Майсторът е безспорно най-бележитият и популярен 

представител на новата българска живопис. Всеобщото признание, с което се ползва 
художникът, се дължи преди всичко на народния характер на неговото изкуство, 
съчетаващо в себе си вековните традиции на българина и художествените завоевания на 
постимпресионистическата западноевропейска живопис. 

 
Ранното творчество на художника от периода 1910 - 1920г. в най-общи линии се 

развива в традиционно реалистично направление. 
 
Още първите портрети свидетелстват за неговия интерес към вътрешния свят на 

човека и душевните му състояния. Именно тези състояния в голяма степен определят и 
подбора на изобразителните средства. Няма друг такъв български живописец през 20-те 
години на нашия век, който да рисува така смело, с едри щрихи, подчертаващи най-
съществените страни на формата. 

 
Широките щрихи, нахвърляни върху платното с уверени движения на четката, 

пораждат усещането за монументалност и конструктивна яснота. 
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С подобни качества се отличават и 
пейзажите на Владимир Димитров - Майстора. 

 

 
Строгата цветова гама е присъща за 

картините на зрелия художник. Неговата 
палитра е съставена от няколко близки по 
тоналност багри - охра, зелени и сиви тонове, 
разнообразие, което обуславя не само 
качеството на самия цвят, но е свидетелство 
за тънкото чувство на колорит и висока 
живописна култура. 

 
"Конструктивният реализъм " на 

Майстора може да се види най-ярко в серия 
от рисунки с туш и молив, направени в 

годините между Балканската и Първата световна война (1912-1917), където взима 
участие в качеството си на военен художник. 

 
Природата в неговите рисунки е представена като своеобразно преобразена 

кристална структура. Нравствената позиция на Майстора по отношение на войната е 
продиктувана от присъщия му дълбок хуманизъм. За формирането на нравствения облик 
на художника оказват силно влияние философските възгледи на Лев Николаевич Толстой. 
За своето време Майстора остава чужд на историческите вълнения, завладели не малка 
част от българската интелигенция. 

 
Като същински художник-хуманист той не изобразява толкова драматичните сцени, 

изпълнени с ненавист и ожесточения, колкото изтощителните преходи и краткотрайните 
почивки, когато човек се отдава на скръбта по дома и родината. Естетиката и 
стилистиката на следвоенното творчество на Майстора претърпяват сериозни промени, 
които са свързани най-вече със зараждането на новото патриотично течение сред 
българските художници, получило названието "Родно изкуство".Това движение се 
разпространило бързо във всички области на художественото творчество. 

 
Местонахождение: град Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий " 20 

Географски координати: 42° 17' N, 22° 41' E 
Надморска височина: 513 m 
Население: 51 742  
Пощенски код: 2500 
Телефонен код: 078 

Работно време: Лятно: 9.00 - 12.00 и 14.00 - 18.00 - Почивeн дeн: понеделник 
Зимно: 9.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00 - Почивeн дeн: понеделник 

Печат: Да - на касата на галерията. 
Възможност за нощувка: Хотели в града, хижа Осогово, на палатка в планината Осогово 
За контакти: телефон: 078/ 5 00 29 , Директор на галерията: 0887 83 79 82 
Маршрути: Къща-музей "Димитър Пешев"  

До хижа Осогово и оттам до: 
вр. Кюнек - 1.00 часа 
вр. Руен - 3.30 часа 
х. Трите буки - 2 км 
х. Иглика - 6 км 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

26 
26. Кюстендил — Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“, Къща-

музей „Димитър Пешев“ 
 

Къща-музей „Димитър Пешев“ 
Димитър Пешев е роден в Кюстендил 

на 25 юни (13 юни стар стил) 1894 г. През 
1915 г. започва да учи право в Софийския 
университет "Свети Климент Охридски", но 
прекъсва образованието си, за да участва в 
Първата световна война. След войната 
завършва университета и работи като съдия в 
Пловдив и София, по-късно като прокурор, а 
от 1932 г. е адвокат. По това време участва в 
Управителния съвет на Българския 
туристически съюз и ръководи Управителния 
съвет на банка Български кредит. 

 
През 1935 г. Димитър Пешев става министър на правосъдието в първия кабинет на 

Георги Кьосеиванов (1935-1936 г.). През 1938 г. е избран за подпредседател на XXIV 
Обикновено Народно събрание, първото след Деветнадесетомайския преврат. От 1940 г. 
заема същата длъжност в XXV Обикновено Народно събрание. 

 
В началото на март 1943 г. Димитър Пешев научава от делегация на свои 

съграждани от Кюстендил, че съгласно подписаната тайна спогодба с Нацистка Германия 
близо 6 хиляди евреи от старите предели на България ще бъдат депортирани в лагерите 
на смъртта в Полша. На 17 март Пешев инициира остро протестно писмо до министър-
председателя Богдан Филов против депортацията, което е подписано от общо 43 народни 
представители. Заради това на 26 март той е свален от поста си, но безпрецедентният 
факт, че парламентът дискутира тайните планове за депортацията на българските евреи, 
допринася за тяхното осуетяване. 

 
Въпреки приноса на Димитър Пешев, през 1946 г. т.нар. "Народен съд" го осъжда 

на 15 години затвор "за фашистка дейност и антисемитизъм". След застъпничеството на 
евреи, имащи влияние в правителството, доминирано от Българската комунистическа 
партия, той е освободен след 13 месеца. Умира в нищета през 1973 г. 

 
Освен с почетното гражданство на Израел, делото на Димитър Пешев е почетено с 

дърво на негово име в Гората на праведниците в Ерусалим. На 25 януари 2000 г. по 
инициатива на българската делегация в ПАСЕ, в сградата на Съвета на Европа в 
Страсбург, наред с бюстовете на отците-основатели на Обединена Европа е поставен 
негов бюст, дар от българското Народно Събрание, а Международната фондация "Раул 
Валенберг" изсича медал с неговия лик. 

 
През 2000 г. в София е учредена фондация на името на Димитър Пешев. Съгласно 

нейния устав, председател на фондацията би трябвало да бъде председателят на 
българското Народно събрание. 
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През 2002 г. посланикът на Държавата Израел, Емануел Зисман и Община 
Кюстендил реализират проект за възстановяване къщата на Димитър Пешев и 
превръщането й в музей. Постоянно действащата изложба с оригинални вещи, снимки и 
факсимилета, разказва за събитията от март 1943 г. и за световно признатите заслуги на 
Димитър Пешев и неговите кюстендилски съграждани, допринесли за спасяването на 
евреите в България. 

 
Местонахождение: град Кюстендил 

Географски координати: 42° 17' N, 22° 41' E 
Надморска височина: 513 m 
Население: 51 742  
Пощенски код: 2500 
Телефонен код: 078 
 
ул. " Цар Симеон І"11 

Работно време: 9.00 - 17.00 часа 
Печат: Да - на касата на музея 
Възможност за нощувка: Хотели в града. 

хижа Осогово 
На палатка в планината Осогово. 

За контакти: телефон: 078/ 55 18 11 
Маршрути: Разходка из града. 

Художествена галерия "Владимир Димитров - Майстора" град 
Кюстендил  
До хижа Осогово и оттам до: 
вр. Кюнек - 1.00 часа 
вр. Руен - 3.30 часа 
х. Трите буки - 2 км 
х. Иглика - 6 км 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

27 
Връх Руен 

 
Българският дял на Осоговската 

планина е дълъг 102 км и широк до 30 км. 
Той е само една четвърт от цялата планина, 
но най-високият й връх Руен - 2251 м - се 
намира в пределите на България. Билото на 
планината е заоблено и тревисто, склоновете 
й са покрити с букови и дъбови гори, в които 
се срещат сърни. 

 
 
 
 
 

 
Местонахождение: Осогово 

Географски координати: 42°09'28.9"N, 22°30'58.6"E 
Надморска височина: 2251 m 

Работно време: Денонощно 
Печат: Да - в х."Осогово" и в хотел "Трите буки" 
Възможност за нощувка: хижа Осогово 

На палатка в планината Осогово 
За контакти: ТД "Осогово" гр. Кюстендил 2500 ул. Цар Михаил № 5 тел. 078/ 

52 79 60, 078/ 52 21 54, 0888/ 227 968 
Маршрути: От хижа Осогово до: 

вр. Кюнек - 1.00 часа 
вр. Руен - 3.30 часа 
х. Трите буки - 2 км 
х. Иглика - 6 км 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

28 
Рилски манастир 

 
Рилският манастир е разположен на 

1,147 метра надморска височина сред 
ухаещите иглолистни гори на планината 
Рила. 

 

 
Обителта представлява комплекс от 

култови, жилищни и стопански постройки с 
обща площ 8800 кв. м. Рилският манастир се 
отличава с уникална архитектура. Отвън, с 
24-метровите каменни стени на основните си 
сгради, които образуват неправилен 
петоъгълник, манастирът има вид на крепост. 
Затова поклонникът или туристът, който 

попада във вътрешността през една от двете железни порти, остава изненадан от 
мекотата на архитектурните форми: арки и колонади, покрити дървени стълби и 
резбовани чардаци, зад които са килиите – 300-400 на брой. В средата на калдъръмения 
двор в странна симбиоза съжителстват суровите бойници на Хрельовата кула и 
бароковите сребърни куполи на главната църква. В средата на вътрешния двор се издига 
най-старата сграда в комплекса – впечатляваща каменна кула, създадена от местния 
феодал Севастократор Хрелю през 1334-1335 г. Непосредствено до нея стои и малка 
църква, която е само няколко години по-млада (1343 г.). В по-нови времена (1844 г.) към 
кулата е добавена и камбанария. Приблизително от същия период датира и главната 
манастирска черква “Рождество Богородично”. Архитект е майстор Петър Иванович, който 
работи по нея межу 1834 и 1837 г. Храма е 5-куполен, с три олтарни ниши и два 
странични параклиса. Едно от най-ценните неща вътре е иконостаса със своята 
невероятна дърворезба. Стенописите са завършени през 1846 г. и са дело на много 
майстори, но само известния Захари Зограф се е подписал под своите рисунки. В 
църквата има и голям брой стойностни икони, създадени между 14-ти и 19-ти век. 

 
Манастирът притежава също така своя библиотека, която е изключително богата на 

книжовен материал, събиран през вековете. Там се съхраняват ценни български писмени 
паметници - около 250 ръкописни книги от 11 - 19 век, 9000 старопечатни издания, 
нотирани ръкописи, възрожденски графични щампи и др. Музеят, разположен на 
територията на манастира, също притежава богата експозиция - историческа сбирка с 
35000 експоната, богати колекции от икони, произведения на приложното изкуство, 
дърворезби, култови и етнографски предмети. Музеят притежава едно уникално 
произведение на изкуството на име Кръста на Рафаил. Направен е от цяло парче дърво 
(81 х 43 см.) и е кръстен на своя създател. Монахът е използвал фини длета, малки 
ножове и увеличителни лещи за да извая в кръста 104 религиозни сцени и 650 малки 
фигурки. Работата трае не по-малко от 12 години и е завършена през 1802 г. - тогава 
автора губи и зрението си. 

 
Въпреки немалката площ, с която разполага, братството всъщност не е в състояние 

да покаже всичките си съкровища едновременно - затова наред с постоянните изложби се 
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уреждат и временни експозиции, показвани в манастира, в различни български селища 
или в чужбина. 

 
 
История 

 

Рилският манастир е създаден през 30-
години на Хв. на мястото на старата постница 
в планина Рила. През времето на своето 
съществуване манастирът е бил многократно 
преустройван, разрушаван и отново 
възстановяван. Рилската обител е придобила 
сегашния си облик към средата на миналото 
столетие. Тя е най-голямата и най-почитаната 
българска обител. 

 
Счита се, че създателят на Рилската 

обител е първия български монах-отшелник 
Йоан Рилски (876-946г.), избрал пътя на пустинно жителството като способ за духовно 
усъвършенстване и начин на протест срещу потъпкването на високите нравствени норми 
на истинското християнство. Роден през 70-те години на IX в., свидетел на упадъка на 
Първото българско царство по времето на цар Петър, той става една от най-значимите 
фигури на Средновековието, оказва влияние върху целия източноправославен свят и е 
почитан като светец под името Йоан Рилски. През Византийското робство основаното от 
него монашеско братство превръща манастира в опора на българското народностно 
съзнание, а след създаването на Второто българско царство мощите му са пренесени в 
тогавашната столица Велико Търново като най-важна светиня за българския народ. 

 
През XIV в. Строителната дейност на протосеваст Хрельо Драговол, чието феодално 

владение се е простирало в земите около р.Струма, превръща в манастира в солидно 
укрепен, внушителен архитектурен ансамбъл, който в същото време удивлява със своята 
вътрешна архитектура и декорация, меките форми на фасадите и колонадите, които ярко 
контрастират с външния вид на манастира. Хрельо Драговол е изградил манастира на 
сегашното му място, състоящ се от сгради за живеене, отбранителна кула и еднокорабна 
църква, от които днес е останала само кулата, която носи името "Хрельова кула". На 
последния етаж на кулата има малък параклис, богато украсен със стенописи, отличаващи 
се с голяма художествена стойност и оригинални иконографски качества. 

 
Осъзнавайки ясно ролята на Рилската обител в борбата за народностно сплотяване, 

много български владетели я дарявали с привилегии, имоти и средства, скрепявайки ги с 
дарствени грамоти. През ХIV век манастира е щедро даряван от българските владетели 
Иван-Александър и Иван Шишман. Дарствената грамота на цар Иван Шишман от 1378 
година се пази и до днес. От това време е и пространното житие за св. Иван Рилски, 
написано от патриарх Евтимий. Официалната подкрепа помага на манастира по това 
време да се превърне в културен и духовен център. Светата обител достига своя апогей 
между 12-ти и 14-ти век, а подемът й е пречупен с идването на османските нашественици 
в края на 14-ти в., което е последвано от нападения и разрушаване на манастира в 
средата на 15-ти в. 

 
Завладяването на българското царство от османците в края на XIVв., това 

злощастно събитие за българския народ, което забавя развитието му с векове, променя 
съдбата и на манастира. Въпреки охранните грамоти, които получава от някои от турските 
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султани, той е подлаган многократно на нападения и грабежи и само усилията на 
българското население от всички части на българските земи успяват да го запазят и 
възстановят след всяко насилническо действие. Пет века той остава средище на верски и 
културен живот, като усилията на манастирското братство са насочени към съхраняване 
на народното съзнание чрез християнската вяра. В него се формира книжовна школа, 
която обучава духовници и книжовници и поддържа връзки с просветно-религиозни 
средища в останалите източно-православни страни. Руската православна църква прави 
дарения на монасите под формата на книги, пари и църковни аксесоари. Манастирът 
получава подкрепа и от руските царе и молдовските воеводи. 

 
През 1778г. манастирът "Св. Иван Рилски" става жертва на стихиен пожар. 

Възобновен е през 1784г. от майстор Алекси, който през 1816-1819 проектира и строи 
източното, северното и западното крило. Значителна част от манастира е опожарена 
отново през 1833г., като възстановяването му отново е ръководено от Алекси. 

 
Епохата на Българското възраждане 

променя и разширява дейността на Рилския 
манастир. По това време той вече е не само 
пазител на историческата памет, но и огнище 
на разпространение на новите идеи и 
стремежи на формиращата се нация. 
Комплекса бива реконструиран и реновиран с 
помощта на богати българи от цялата страна 
(Копривщица, Тетевен, Чирпан, Стара Загора, 
Самоков, София). Многобройни книжовници и 
просветители, възпитани в него, ратуват за 

изграждане на национално самоосъзнаване и посредством широката мрежа от метоси и 
параклиси, обхванали цялата страна, разпространява тези идеи с апостолска 
самоотверженост. От началото на ХІХ в. Започва строителното обновяване на манастира и 
за половин век той се превръща в паметник на най-доброто, което художествения опит на 
Възраждането може да сътвори. Ето защо Рилския манастир е зримо, материално 
въплъщение на естетическия идеал на Възраждането. В него работят най-опитните творци 
на епохата, които, водени от желанието да създадат величав паметник на своя народ и 
своето време, се стремят да постигнат съвършенство, подчинявайки на тази цел всички 
лични амбиции и дори, когато е нужно, собствената творческа индивидуалност. Затова е 
много трудно да се определят творбите, принадлежащи на точно определена група 
майстори или на отделен зограф. Това уеднаквяване, извършено с почти религиозно 
смирение, е позволило художественото творчество, осъществявано в манастира, да 
надмогне рамките на локалните школи – родови или селищни, и да придобие чертите на 
общонационално изкуство. Единната спонтанна насоченост на хиляди усилия, мисли и 
воля, които са вложени в манастирския ансамбъл, са го превърнали в материален израз 
на най-съкровеното, което всеки българин от тази епоха е носел в сърцето си – 
желанието за красота, свобода и самоутвърждаване. 

 
Поколения строители са вложили своя труд в сградите на манастира. Те са 

работили неуморно, за да ги изградят и укрепят със стенописи, дърворезба и каменна 
пластика, влагайки най-доброто, на което са били способни, и са успели да сътворят 
съвършен паметник на художественото умение на българския народ. Изграден и 
поддържан с дарените от населението по българските земи средства и труд, веществен 
израз на отправените чистосърдечно и с дълбоко упование хиляди човешки молитви и 
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съкровени надежди, манастира излъчва и внушава душевно спокойствие и ведра 
жизнерадост. 

 
Ярко потвърждение за 

международното признание на 
историческата, културната и художествената 
стойност на Рилския манастир като документ 
за историческото развитие на човечеството е 
признаването му за световна културна 
ценност и вписването му през 1983г. в 
„Листата на световното културно 
наследство”, която наброява не повече от 
200 обекта от всички краища на планетата. 
Манастирът, в който се съхраняват някои от 
най-старите и най-ценни творби на 
българския дух, е музей на българската 
история, култура и изкуство. От 1961 г. 
Рилският манастир е превърнат в Национален 
музей, а ЮНЕСКО обявява целия комплекс за 
паметник на културата със световно 
значение. Достъпът до неговите ценности е 
свободен за всички изследвачи на 
историческата истина. 

 
През април 1991г. с постановление на 

Министерския съвет на Република България 
бе възстановен монашеския статут на 
манастира и неговата автономия в рамките на 
Българската православна църква. 

 
Когато днес се възхищаваме от Рилския манастир като архитектурен паметник и 

съкровищница на културни и художествени ценности, трябва винаги да споменаваме с 
признателност онези, чиято работа и усилия са допринесли за проучването и опазването 
на неговото културно наследство. Между тях са имената на големия български учен и 
пламенен патриот Иван Дуйчев, на Кръстю Миятев, на Христо Христов и Георги Стойков. А 
на вдъхновеното перо на възрожденския просветител и духовен водач Неофит Рилски 
дължим първото описание на манастира и най-ценните сведения за изграждането му през 
ХІХ в. 

 
Нашата епоха има свой принос в манастирската дълговековна история главно с 

грижите, полаги за разкриването и консервацията на събраните в него архитектурни и 
живописни паметници, привеждане в известност на ръкописите и ценните книги в 
неговата библиотека и на документите и предметите в музейните фондове. На десетки 
специалисти дължим утвърждаването на Рилския манастир като познавателен, културен и 
туристически център, който има задачата да възпитава съвременниците и бъдещите 
поколения в дълбоко хуманен дух, да продължи делото на манастира, основан от 
българския светец, св. Йоан Рилски. 

 
Из „Рилският манастир”, проф. д-р арх. н. Маргарита Коева 
 

Местонахождение: Рилският манастир е разположен на 1,147 метра надморска 
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височина сред ухаещите иглолистни гори на планината Рила. 
До манастира се достига от град Рила по асфалтов път. 

Работно време: Денонощно 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: в манастира 

Туристическата спалня до манастира 
Хотели в околността 
На палатка покрай Рилска река 

За контакти: 07054/ 2208, 07054/ 3383, GSM 0896872010 
Маршрути: От Рилския манастир започват много туристически маршрути. 

Моят съвет е да се качите от манастира до хижа Рилски езера и 
хижа Рибни езера. Така ще се насладите на величието и 
красотата на Рила планина. 
 
От хижа Рилски езера: 
хижа Седемте езера - 0.45 часа 
хижа Ловна- 1.00 часа 
хижа Скакавица - 1.00 часа 
хижа Пионерска - 1.30 часа 
хижа Вада - 2.15 часа 
хижа Иван Вазов - 3.15 часа 
Учебен център Мальовица през хижа Вада - 4.15 часа 
хижа Мальовица през хижа Вада - 5.15 часа 
Рилски манастир - 6.15 часа 
 
От хижа Рибни езера 
Смрадливото езеро — 1,30 часа 
вр. Рилец /2713 м/ — 2,00 часа 
вр. Канарата /2691 м/ — 2,00 часа 
вр. Йосифица/2697 м/ — 1,15 часа 
Рилски манастир /през Рилецкото било/ — 7,30 часа 
Хижа Грънчар — 6,00 часа 
х. Семково — 4,30 часа 
х. Македония — 6,00 часа 
засл. Кобилино бранище — 4,30 часа 
заел. Страшното езеро /през Кобилино бранище/ — 6,30 часа 
х. Мальовица/през Кобилино бранище и Страшното езеро/ — 
8,30 часа 
Учебен център и хотел Мальовица /през Кобилино бранище и 
Йончево езеро/ — 9,30 часа 
х. Мечит — 8,30 часа 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

29 
Хижа „Скакавица“ и Седемте рилски езера 

 
хижа "Скакавица" 

 

Намира се в Скакавишката долина в 
подножието на източния склон на вр. Кабул 
на 1876 м н.в. Представлява самивна 
триетажна сграда с капацитет 89 места в стаи 
по 2, 3, 4 и 5 легла и няколко общи спални 
помещения, етажни санитарни възли и 
умивални. Част от стаите са с мивки. Хижата 
е водоснабдена, електрифицирана от агрегат 
и ВЕЦ, отоплението е с печки на твърдо 
гориво. 

В приземния етаж има ресторант, ски-
гардероб и лавка, която предлага дребни 
стоки, захарни изделия и сувенири. На 
първия етаж е салонът с телевизор. В 

непосредствена близост се намира масивна двуетажна сграда в битов стил с туристическа 
кухня и столова, а на втория етаж има 21 легла в спални помещения с по 4, 5 и 10 легла. 

Срещу хижата има ски-писта, съоръжена с влек и спортна площадка. 
 

Седемте рилски езера 
Седемте рилски езера е група езера с 

ледников произход, разположена в планина 
Рила. Това е най-посещаваната от туристи 
езерна група в България. Езерата се намират 
в Дамгския дял на Северозападна Рила и са 
разположени между 2100 и 2500 метра 
надморска височина. Те са разположени в 
стъпаловидни вдлъбнатини по склона на 
планината, като отделните езера са свързани 
помежду си чрез малки поточета. При 
преминаването на водата по тези поточета са 
образувани малки водоскоци и водопади. 

 
Името на всяко от Седемте рилски 

езера има връзка със специфични външни особености на даденото езеро. Езерото, което е 
разположено на най-голяма надморска височина, носи името Сълзата заради 
прозрачността на водите, които предлагат видимост в дълбочина. Следващо по височина 
на разположение е Окото, което е с почти идеална овална форма. Окото е най-дълбокото 
циркусно езеро в България - дълбоко е 37,5 м. Бъбрека е езерото с най-стръмните 
брегове от цялата група. Четвъртото езеро е Близнака. Това е най-голямото по площ 
езеро от Седемте рилски езера. Езерото Трилистника е с неправилна форма и невисоки 
брегове. Най-плиткото езеро е Рибното езеро. Най-ниското от езерата е Долното езеро. В 
него се събира водата, която изтича от останалите. Долното езеро дава началото на река 
Джерман. 
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“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

 

езеро Сълзата 
Намира се на 1 370 метра север-северозапад от Вазов връх. Неговата надморска 

височина е 2 535 метра. Площта на водосборния му басейн е 0,18 кв.км. Площта на 
водната повърхност е 7 декара. Водният му обем е 15,0 хил.м3. Максималната дълбочина 
е 4,5 метра. 

Езерото се смята за начало на река Джерман, приток на река Струма. 
 
езеро Окото 
Езерото е с дълбочина 37,5 метра, площ от 6,8 хектара и е разположено на 2440 

метра надморска височина. Известно е още и с името Сърцето. Окото се оттича от 
североизточния си край към по-нискостоящото езеро Близнака. 

Според мен това е най красивото езеро. През август можете да се изкъпете в него - 
усещането е неповторимо ! 

 
езеро Бъбрека 
Намира се на 2282 м. надморска височина. Площта на водосборния басейн е 0,54 

кв.км. Площта на водната повърхност 85 декара. Водният обем е 1170 хил.м3. 
Максималната дълбочина в езерото е 28 метра. 

 
eзеро Близнака 
Намира се на 1940 м. на север от Вазов връх и се намира на 2243 метра надморска 

височина. Площта на водосборния басейн е 2,10 кв.км. Площта на водната повърхност е 
168,6 декара. Водният обем на езерото е 590 хил.м3, а максималната дълбочина е 27,5 
метра. 

 
eзеро Трилистника 
Разположено е на 2216 м. надморска височина. Има неправилна форма и ниски 

брегове. Площта му е 2,6 ха, дълбоко е 6,5 м. 
 
Рибното езеро 
Разположено е на 2184 м. надморска височина и е най-плиткото езеро с дълбочина 

2,5 м. и площ - 3,5 ха. Край североизточния бряг на езерото е разположена х. Седемте 
езера. 

 
Долното езеро 
Намира се на 2095 м. надморска височина. Площта му е 5,9 ха, а дълбочината 11 м. 

Има стръмен праг и от север е заприщено чрез моренен вал. В него се събира водата, 
която изтича от останалите езера. Долното езеро дава началото на река Джерман. 

 
Местонахождение: Хижа Скакавица се намира в Скакавишката долина в 

подножието на източния склон на вр. Кабул на 1876 м н.в. 
Седемте рилски езера се намират в Дамгския дял на 
Северозападна Рила и са разположени между 2100 и 2500 
метра надморска височина. 

Работно време: Денонощно 
Печат: За хижа Скакавица - в хижата. 

За Седемте рилски езера - в хижа Рилски езера. 
Възможност за нощувка: хижа Скакавица 

хижа Рилски езера 
хижа Седемте езера 
На палатка покрай някое от езерата. 
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За контакти: Тур. д-во "Рилски езера" - гр.Дупница, ул."Кокиче" 1, тел. 
0701/22 524 
0889/6668432, 0889/6688434 

Маршрути: От хижа Скакавица: 
Скакавишки водопад - 0,20 часа 
хижа Пионерска - 1,30 часа 
хижа Иван Вазов - 4,00 /по Сухия рид/часа 
хижа Седемте езера - 1,45 часа 
хижа Рилски езера - 1,00 часа 
хижа Вада - 2,30 часа 
хижа Ловна - 1,45 часа 
хижа Мальовица - 6,00 часа 
Рилски манастир - 7,00 часа 
Циркусът на седемте езера през ез. Бъбрека - 1,30 часа 
 
От хижа Рилски езера: 
хижа Седемте езера - 0.45 часа 
хижа Ловна- 1.00 часа 
хижа Скакавица - 1.00 часа 
хижа Пионерска - 1.30 часа 
хижа Вада - 2.15 часа 
хижа Иван Вазов - 3.15 часа 
Учебен център Мальовица през хижа Вада - 4.15 часа 
хижа Мальовица през хижа Вада - 5.15 часа 
Рилски манастир - 6.15 часа 
 
Окото е предпоследното езеро по един от най-популярните 
алпийски маршрути в нашите планини - обиколката на Седемте 
рилски езера. Подходът към езерото започва при стръмния 
склон до южната част на езерото Бъбрека и следва отточната 
река на Окото. Оттам маркираната с червено пътека следва 
североизточната брегова линия и продължава стръмно нагоре 
през поредица от серпентини до най-високото езеро от групата 
- Сълзата. 
При оттока на Окото се разклонява немаркирана пътека към 
разположения на югозапад връх Отовица и хижа Иван Вазов. 
Изходните точки за достъп до Окото са: 
от х. 7-те езера - 1:00 час. 
от х. Рилски езера - 1:00 час. 
от х. Иван Вазов - 1:30 часа. 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

30 
Ловеч — Етнографски музей, Къкринско ханче, Музей „Васил Левски“; Луковит — 

Национален пещерен дом 
 

Етнографски музей – Ловеч 
В етнографския комплекс можете да 

видите експозицията “Драсова къща” - 
открита през 1973 г. От нея ще добиете 
представа за бита на богато търговско 
семейство от края на ХІХ - началото на ХХ 
век. Къщата е с типична за района 
възрожденска архитектура. В комплекса се 
намира и експозицията “Рашова къща” - 
открита през 1983 г. която представя 
уредбата на дом на ловешки интелигент от 
30-те и 40-те години на ХХ век. 

 
 
 
 

Местонахождение: град Ловеч 
Географски координати: 43° 8' N, 24° 43' E 
Надморска височина: 200 m 
Население: 42 593  
Пощенски код: 5500 
Телефонен код: 068 
 
кв. Вароша, ул. "Христо Иванов - Големия" № 16 

Работно време: Лятно време: 8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 
Зимно време: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 

Печат: Да - на касата на музея 
Възможност за нощувка: Хотели в град Ловеч 
За контакти: 068/601 399 
Маршрути: Разходка из град Ловеч. 

Музей "Васил Левски"  град Ловеч 
Къкринско ханче  
Национален пещерен дом - Луковит 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

30 
Ловеч — Етнографски музей, Къкринско ханче, Музей „Васил Левски“; Луковит — 

Национален пещерен дом 
 

Къкринско ханче 
Къкринското ханче се намира в село 

Къкрина, Област Ловеч. 

 

 
В Къкринското ханче отсяда Васил 

Левски преди да бъде заловен от турските 
заптиета сутринта на 27 декември 1872 г. 

 
От съществуващите писмени документи 

е известно, че по поръчение на Българския 
революционен централен комитет ханчето е 
наето от Христо Цонев. Там се провеждат 
заседанията на местния революционен 
комитет. Там намират и подслон хора на 
комитета. След залавянето на Левски и 

двамата му придружители до София — Никола Цвятков и Христо Цонев, то е изоставено. 
 
След като двамата са освободени, се завръщат по домовете си в Ловеч, но Христо 

Цонев не подновява дейността си в ханчето. В края на 19 век пожар доунищожава 
порутената постройка и остават само основите и?. През лятото на 1901 г. проф. д-р 
Парашкев Стоянов, заедно с Никола Цвятков, посещава руините на ханчето и прави 
снимка на основите. Записва разположението и размерите му. 

 
На 26 декември 1901 г. ловчанлии и къкринци поставят паметна плоча на мястото, 

където е бил заловен Апостола. 
 

Местонахождение: село Къкрина 
Географски координати: 43° 8' N, 24° 53' E 
Надморска височина: 465 m 
Население: 306  
Пощенски код: 5544 
Телефонен код: 06928 

Работно време: Лятно време: 8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 
Зимно време: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 

Печат: Да - на касата на музея 
Възможност за нощувка: Хотели в град Ловеч. 

На палатка покрай селото. 
За контакти: 06928/ 310 
Маршрути: Разходка из град Ловеч. 

Етнографски музей - Ловеч  
Музей "Васил Левски" град Ловеч 
Национален пещерен дом - Луковит 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

30 
Ловеч — Етнографски музей, Къкринско ханче, Музей „Васил Левски“; Луковит — 

Национален пещерен дом 
 

Музей „Васил Левски“ 
Музей "Васил Левски" е част от 

Регионалния исторически музей в Ловеч и e 
сред най-посещаваните обекти, свързан с 
Апостола на свободата, направил Ловеч 
революционния център на България. Намира 
се в кв. Вароша, който е архитектурно-
исторически резерват, а къщите в него са с 
характерна народна архитектура от 
възрожденската епоха. Включен е в Стоте 
национални туристически обекта. 

 

 
Експозицията на музея е разположена 

на две нива и отразява борбите на 
българския народ за национално освобождение, както и разнообразната революционна 
дейност на Васил Левски. Сред най-ценните предмети на експозицията е най-богатата в 
страната колекция от лични вещи на Левски. В музея се съхраняват неговата сабя, кама, 
малка печатничка, фалшиви турски печати, квитанции, както и оригинален негов портрет 
от 1870 г. 

 
Местонахождение: град Ловеч 

Географски координати: 43° 8' N, 24° 43' E 
Надморска височина: 200 m 
Население: 42 593  
Пощенски код: 5500 
Телефонен код: 068 
 
кв. Вароша ул. "Марин Поплуканов" № 14   

Работно време: Лятно време: 8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 
Зимно време: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 

Печат: Да - на касата на музея 
Възможност за нощувка: хотели в град Ловеч 
За контакти: 068/601 407 
Маршрути: Разходка из град Ловеч. 

Етнографски музей - Ловеч  
Къкринско ханче  
Национален пещерен дом - Луковит 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

30 
Ловеч — Етнографски музей, Къкринско ханче, Музей „Васил Левски“; Луковит — 

Национален пещерен дом 
 

Национален пещерен дом “Петър Трантеев” — Луковит 
Национален пещерен дом – Луковит е 

построен за нуждите на научно-
проучвателните дейности по спелеология в 
богатото на пещери, пропасти и понори 
Карлуковско карстово плато. 

 

 
Нека разкажем за човека, чието име 

носи Националният пещерен дом - Луковит: 
 
ПЕТЪР ИВАНОВ ТРАНТЕЕВ - 17 ЯНУАРИ 

1924 - 24 НОЕМВРИ 1979 г. 
В течение на повече от тридесет 

години личността на Трантеев беше главният 
двигател на пещерното движение в България. 
Все по-малко ще стават тези, които имаха 

щастието да бъдат негови ученици и приятели, но и следващите поколения пещерняци 
трябва да знаят колко много дължат на здравите основи, положени от Хер. 

 
Петър Иванов Трантеев е роден в София в семейството на учителка и касиер в 

БДЖ. Първата му пещера е Темната дупка при гара Лакатник - още на 12.11.1932 г. От 
1939 г. посещава редовно сбирките на Първото българско пещерно дружество, участвува 
като научен ръководител на студентската група в пещерната научноизследователска 
бригада ,Акад. Т. Павлов", проучила в1947-48 г. редица пещери в Стара планина и 
Родопите. След ликвидирането на Пещерното д-во в края на 1949 г. Трантеев остава да 
работи по изследването на пещерите като секретар на научноизследователския колектив 
..Млада гвардия" (главно в Лакатнишкия район, в откритата от Трантеев Рушова пещера и 
др.) Колективът разполага вече с карти на около 100 пещери и сведения за още 900. 
Трантеев членува в алпийската секция на д-во "Торпедо" (днешният "Урвич"), където 
създава научен отдел. 

 
Към 1954 г. пещерното дело у нас едва мъждука. Малък брой ентусиасти, от които 

най-активен е П. Трантеев, извършват при трудни условия единични посещения на 
пещери. През тази година около Трантеев се оформя група от младежи, които започват 
активна работа в пещерите, с ударение върху пещерната фауна. Възстановяването на БТС 
създава възможност и за българските пещерняци да намерят своя организационна форма 
за развитие. По предложение на П. Трантеев група видни деятели (акад. Ив. Буреш, инж. 
П. Петров, проф. Л. Динев, инж. Р. Радушев и Никола Загоров) подписват писмо с 
предложение да се създаде Комитет за пещерен туризъм. Решението на ЦС на БТС излиза 
на 14.08.1958 г., секретар на Комитета става Трантеев. Започват системни експедиции, 
които скоро рязко увеличават броя на проучените пещери в България. В продължение на 
12 години (от 12.02.1961 г. до 1.09.1966 г. и от 2.08.1974 г. до 24.11.1979 г.) Трантеев е 
служител в системата на БТС (първо като секретар, а след това като зам. - председател на 
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Републиканската комисия по пещерно дело и пещерен туризъм; преименувана по-късно в 
Републиканска федерация по пещерно дело, предшественица на сегашната БФПД).  

 
Впрочем, думата "служител" тук е 

съвсем неподходяща. Трантеев беше 
истински апостол на своето дело, всеотдайно 
предан на любимите си пещери. При него 
беше непрекъсната върволица от хора - 
първо в разрушената сега къща на ул. 
Радовиш 15 (срещу Централната гара), после 
в стаята му в БТС или в Зоологическия 
институт при БАН, където той работи по 
покана на проф. Ал. Вълканов от 1966 до 
1974 г. и в Комисията за защита на 
природата при БАН (до 1974). Под негово 
ръководство бяха проведени десет 
международни експедиции и 4 международни 
сбора с участието на пещерняци и учени от 

ЧССР, ГДР, Полша, СССР, Румъния, Унгария, Югославия, Белгия, Швейцария, Турция, 
Франция и др. Трантеев имаше много лични връзки с чуждестранни пещерни организации 
и научни институти, беше високо ценен от водещите спелеолози в света, а това се 
отразяваше и на престижа на младата българска спелеология.Той взе участие в IV и VI 
Световни конгреси по спелеология, на спелеологичните конференции в Карлмарксщад и 
Зул (ГДР), изследва редица пещери в Крим (1965), Австрия (1968), в 1971 г. заедно със 
съветски спелеолози изследва една от най-дългите пещери в света (Озерная).  

 
Като научен ръководител Трантеев взе участие в експедицията на д-во Планинец 

във Франция през 1969 г. Там участвува в изследването на огромната пропаст Берже, като 
достигна дълбочина - 650 м. Посещава още веднъж и Австрия като ръководител на 
българската експедиция в Бергерхьоле през 1974 г. Като географ-спелеолог П. Трантеев 
разработваше въпроси, свързани с ледените пещери в България, с генезиса и морфология 
та на пещерните бисери, с терминологията и библиографията на българската спелеология 
и др. Заедно с него ние създадохме проект за написване на много томна монография 
върху пещерите в България и започнахме разработването на първата част (Северозападна 
България). Между 1969 и 1973 г. проведохме системни проучвания (село по село) във 
Видински, Михайловградски и Врачански окръзи. Резултатите са публикувани само 
частично, а основната маса данни и карти на стотиците изследвани пещери още чакат да 
видят бял свят, заедно с много други недовършени от Трантеев изследвания. 

 
Отишъл си без време в царството на Хадес, големият изследовател на българските 

пещери успя да публикува само няколко книги, както и над 330 статии във вестници и 
списания. Те обаче изиграха голяма роля за задоволяване на нуждата от пещерняшка 
литература - една нужда, все още незадоволена у нас. Трантеев беше изключително 
любознателен и образован човек, с интереси не само към географията, геологията и 
геоморфологията, но и към биоспелеологията, археологията, пътешествията. Той беше 
волен дух, който тънко чувствуваше природата и полагаше неуморни грижи за опазването 
и. Трантеев имаше необикновено развито чувство към красивото, беше роден естет. 
Къщата му и до днес пази отпечатъка на това неповторимо присъствие. Може би най-
ценното и най-важното качество на Трантеев беше неговият магнетизъм, способността му 
да влияе върху хората и да ги заразява за каузата. Това качество определи и неговия 
най-важен жизнен подвиг създаването на над 35 пещерни клуба из цялата страна и 
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прякото обучаване на над 500 пещерняци. Ние знаем с каква любов и вяра го чакаха 
навсякъде, как зарязваха всякаква работа, за да се включат в експедиция, ръководена от 
Хер (така го наричахме заради "немското" му пристрастие към техниката). Той разработи 
програмите на курсовете, написа много от лекциите, не щадеше силите си да показва, да 
учи, да дава личен пример. Неговите ученици сега работят на ново, съвременно ниво, но 
основата беше заложена от Петър Трантеев. И никой от нас не би трябвало да забравя 
това. 

 
Между важните за нашата спелеология 

дела на Трантеев са основаването на 
Главната картотека на българските пещери 
(заедно с инж. Р. Радушев), на Аварийно-
спасителния отряд (заедно с П. Недков), 
създаването на първите знаци за картиране 
на пещери, на първата пещерна стълба и на 
първия пещерен телефон у нас и много 
други. За усилията му, в резултат, на които 
са били обявени за защитени над 200 пещери 
и природни феномени, Трантеев е удостоен 
със званието "Заслужил природозащитник" 
(реш. № 10 от 21.04.1971 г. на ЦС на БТС). 
Той е и почетен член на Украинското 
общество за защита на природата. За своята 

неуморна дейност на пещерняк и организатор на пещерното дело е награден и със 
следните медали и звания: "Отличник на БТС" (1960), медал "Алеко" (1965), втори медал 
"Алеко" (1970), трети медал "Алеко" (1977), “Златен прилеп" (1974), "За спортна слава - 
III ст." (1970), "Заслужил деятел на БТС" (1972). "Заслужил деятел по пещерно дело" 
(1979). Името на Трантеев носят откритите от него нови за науката родове и видове 
пещерни животни Трантеева парадокса (опилион от Рушовата пещера, описан от чехския 
изследовател проф. Й. Кратохвил), Трантеевиела булгарика (бръмбарче от Рушовата 
пещера и пещ. Варовит, описано от д-р Е. Претнер от Словения) , Булгардикус трантееви 
(стоножка от пещ. Банковица, описана от италианския специалист д-р К. Щрасер), 
Хистопона Трантееви (паяк от пропастта Змейни борун в Родопите, описан от българския 
специалист Хр. Делчев), Фегомизетес радеви трантееви (бръмбар-бегач от проп. Сухата 
яма при с. Дружево, описан от българския биоспелеолог В. Георгиев). Други описания 
сега се подготвят. Името на Трантеев носи пещерният клуб в Луковит.  

 
По негова идея беше построен Националният пещерен дом край Карлуково. Има 

решение на Пленума на БФПД, да бъде направено предложение за наименуване на дома 
на името на големия наш пещерняк. Трантеев много обичаше величествения карлуковски 
карст и мечтаеше, след пенсионирането си, да се пресели завинаги в Карлуково и докато 
го държат краката да обикаля безбройните старопланински пещери. Не беше съдено 
обаче да дочака това време. Както неговияучител Рафаил Попов, Трантеев тежко заболя 
от рак и ни напусна, ненавършил 56 години. Тези, които присъстваха на незабравимото 
честване на неговата 50 годишнина в пещерата Темната дупка при Лакатник тогава и не 
помисляха, че хищницата-смърт е толкова близо до този необикновен човек.  

 
Той наистина не беше създаден нито за служител, нито за пенсионер... 
 
В своята забележителна студия върху Рафаил Попов акад. Буреш цитира 

знаменития Омуртагов надпис. Знаем го всички: ”Човек, дори и добре да живее, умира и 
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друг се ражда. . ." Нека обаче, като гледаме величествения паметник на Трантеев, 
наречен" организирано пещерно движение в България", наистина не забравяме за нашия 
Хер. Любимият му девиз беше: "Каквото можах, направих - който може, да направи 
повече!". И ако днес ние в различните области на спелеологията постигнем повече, да не 
забравяме малката къща на Радовиш 15 и въжената стълба с дрянови стъпала, по която 
един ден всички ще слезем при Хер в царството на сенките.  

 
Петър Берон 
 

Местонахождение: град Луковит 
Географски координати: 43° 12' N, 24° 10' E 
Надморска височина: 171 m 
Население: 10 300  
Пощенски код: 5770 
Телефонен код: 0697 

Работно време: Винаги, когато има администратор 
Печат:  
Възможност за нощувка: Национален пещерен дом - Луковит 

На палатка покрай дома. 
За контакти: 0697/ 3726 
Маршрути: пещерите Проходна (дълга 265 м, висока от 25 до 41 м, широка 

15-25 м) и Темната дупка – 0,20 ч. (1,5 км по асфалтов път) 
Много други пещери и пропасти в района (над 150) 
Карлуковският манастир Успение Богородично – 0,45 ч., както 
и три скални черкви (скита) в околността: скит Св. Марина, 
скит Св. Григорий (Свети Глигора) и скит Св. св. Козма и Дамян 
(Св. Безсребреници) 
хижа Провъртеник – 1 ч. (4 км по асфалтов път) 
хижа Реслец - 2,30 ч. (10 км). 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

31 
Троян — Троянски манастир Св. Обител „Успение Богородично“, Черни Осъм — 

Природонаучен музей 
 

Троянски манастир Св. Обител „Успение Богородично“ 
Началото на историята на Троянския 

манастир се губи в мрака на три столетия. 
Първите наченки на монашески живот по тези 
места се отнасят към 1600 г., а може би и по-
рано - към края на Второто българско 
царство. 

 

 
В един манастирски летопис, съставен 

през 1835 г. е отбелязано: "Начало битието 
на Троянската обител бе подир много години, 
откакто падна българското царство. Яви се 
един монах, българин, неизвестен под име. 
Дойде неизвестно от коя покрайнина, засели 
се в пустинята планинска заедно с 
единствения си ученик. И като съгради за 
себе си една проста хижа и като пребиваваше 

в нея не малко години, той стана известен на простия народ в тоя край." Летописецът 
уточнява на други места, че двамата монаси са дошли тук от Атон. 

 
Малко по-късно, на път за Влахия тук дошъл и друг атонски монах, понесъл със 

себе си чудотворна икона на "Св. Богородица Троеручица". Но колкото пъти в последствие 
правил опити да си тръгне, иконата неизвестно как все се връщала обратно в манастира. 
Затова накрая той я оставил тук и си заминал сам. Всичко това привлякло нови монаси и 
Троянският манастир бързо се разраснал. Много скоро били издигнати дървена църква, 
посветена на Рождество Богородично, монашеско жилищно крило и малка 
гостоприемница. Не след дълго обаче, по времето на игумена Калистрий, манастирът бил 
разгромен от турска банда. Самият игумен бил посечен. 

 
През първата половина на XVIII век манастирът отново се разраснал и замогнал 

икономически. По това време в него започнало да функционира и килийно училище, 
което след 1765 г., когато било поето от даскал Никола Върбанов, ставало все по-
известно. По същото време, игуменът Христофор, родом от Сопот, осъществил първите по-
големи строежи в манастира. Той издигнал някои нови сгради и потегнал дървената 
църква, а в 1771 г. изградил и водоснабдяването му. Около 1780 г. един друг сопотчанин 
- игуменът Пахомий организирал изграждането на нова, вече каменна съборна църква. 
Според една стара гравюра, изработена от монаха Леонтий Рус в 1817г., това е било 
триконхален трикуполен храм. 

 
В последствие през 1812 г., по време на игумена Паисий, храмът бил разширен на 

запад с паянтова открита нартика. В началото на същия XIX в. манастирът бил вече доста 
голям. Жилищните корпуси, които обграждали двора, били двуетажни, дори триетажни - 
нещо изключително рядко за епохата. 
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В северозападния ъгъл имало жилищно-отбранителна кула. Повечето от тези 
сгради били построени от Паисий, който след 1785 г. бил игумен в продължение на цели 
32 години. Негово дело е и изграждането в края на XVIII в. на манастирския скит "Св. 
Николай Чудотворец", източно от манастира.  

 
Един от следващите игумени - 

йеромонах Партений, издигнал в 1820 г. нов 
ограден зид, но видинският Дервиш паша го 
обвинил, че гради крепост в помощ на 
Ипсиланти и той бил хвърлен в Ловешкия 
затвор за няколко месеца. 

 

 
След тежки години на изпитания през 

1830 г. Троянската св. обител направила 
важна и решителна стъпка, за да се освободи 
от опеката на ловешките гръцки епископи. 
При Цариградската патриаршия била 
изпратена делегация от монаси, която 
настойчиво поставила въпроса за признаване 
на църковно-административната и стопанска 
независимост и самоуправление на 

манастира. Със специална грамота от 4 декември 1830 година, подписана от Вселенския 
патриарх Констандий и от всички митрополити, Троянският манастир бил признат за 
ставропигиален, подчинен на Цариградската патриаршия. Веднага започнали сериозни 
приготовления за ново строителство, което да отговаря на новото религиозно положение 
на манастира. 

 
В 1832 г. Партений изградил нов, втори скит, посветен на "Св. Йоан Предтеча", 

получил по-късно името "Зелениковец" от местността, където бил издигнат. Още през 
същата година били събрани дарения и за построяване на нова съборна църква. 
Започнало купуването на строителни материали, уговаряли се условията със строителите. 
Главни дарители на това начинание били Стоян Чалъкоглу Бейликчи от Копривщица, х. 
Михаил от Тетевен и Пенчо Попович от Трявна. Султанският ферман за този градеж бил 
издействан с помощта на Стоян Бейликчи едва през март 1835 г. 

 
Строителството започнало незабавно и завършило през юли, а на 6 август 

Великотърновският митрополит Иларион осветил храма в името на "Успение Пресветая 
Богородици". Новата съборна църква била построена от известния възрожденски строител 
архитектон Константин от гр. Пещера. Строителството се осъществило върху терен, 
намиращ се на около двадесет метра северно от старата църква, в зоната на 
манастирското гробище. Затова в субструкцията на сградата, под олтарния тракт е 
оформено засводено костохранилище. 

 
Съборната църква е просторна кръстообразна куполна, атонски тип, с нартекс и 

открит ексонартекс. Има широк притвор и открита галерия около северозападните стени 
на притвора. Изградена е от каменни, добре обработени квадри, изравнявани с тухлени 
пояси, сменяващи се от редове с аркирани ниши, релефни изображения и раздвижен 
покров. Художествената изразителност на решението се усилва и от добре намереното 
фасадно членение. Използвано е ритмично съчетание от сполучливо оразмерени плитки 
ниши с издължени пропорции. В същия живописен дух, но в още по-пластични 
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вълнообразни линии, е бил изработен и корниза на купола от дялан шуплест камък, 
вдлъбнати в еднообразна форма. 

 
За първообраза на купола може да се 

съди както от изображенията на черквата в 
старите щампи, така и от корнизните линии 
на кубетата в Батошевския манастир, който 
Майстор Константин изградил по сходен 
начин, една година по-късно. 

 
Църквата е направила впечатление и 

на известния маджарски пътешественик 
Феликс Каниц, който сполучливо е нарисувал 
и вдъхновено описал красотата на манастира 
в книгата си "Дунавска България и 
Балканите" през 1871 г. 

 
Централната част на храма 

представлява квадрат, във всеки ъгъл на 
който стои по една каменна колона със 
симетрични пиедестали и капители. От 
капителите на колоните се извисяват 
дъгообразни сводове, а върху тях - кубето на 
църквата. 

 
Пак в 1835 г. били изградени и 

сегашните жилищни корпуси от изток, север 
и запад. От юг на мястото на старата църква 
бил издигнат малък дървен параклис 
"Рождество Пресветая Богородици". 

 
В 1843 г. по времето на игумена 

Филотей пред основния монашески двор били 
построени сградите на гостоприемницата, 
ограждаща този втори, поклоннически двор 
от север и запад. В 1845 г. било издигнато 
монашеско крило, южно от черквата. 

 
В 1866г. майстор Иван от с. Млечево изградил една уникална по своята концепция 

кула, долепена пред фронта, на западното крило. Тя е пететажна. В най-долното й ниво 
има съдохранилище, следва параклис, посветен на "Св. св. Кирил и Методий", одаи и 
завършва със звънарница. 

 
Тази кула, чиито горни нива са били съборени около 1898 г., е реставрирана в 

първоначалния си вид през 1987 г. Последният външен стопански двор е оформен в 
сегашния си вид в края на XIX и началото на нашия век. Жилищните корпуси на 
Троянския манастир са два, три и четириетажни във възрожденски стил, с дълбоки 
чардаци, живописни кьошкове и светли одаи за гостите. 

 
Сградите, макар и строени в различни времена и от различни майстори, са в 

архитектурна хармония. От вътрешната страна на манастирския двор са с дълги открити 
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чардаци, с типичните колони и парапети в стила и характера на манастирските килийни 
помещения у нас. Монашеските килии са двуделни, необщежителни. Жилищните и 
килийните помещения заграждат манастира от изтoк, север и запад и отделят църковния 
двор от стопанския. 

 
И през XIX в. монасите от Троянския манастир продължили своята културна и 

революционна деятелност. Известни са усилията на книжовниците Спиридон, Рувим, 
Манасий, Калиник, Панарет, Йосиф Соколски, даскал Тодор Пирдопски да съживяват и 
разпространяват българското слово. Манастирското училище продължило своята работа и 
след Освобождението. Троянският манастир винаги е бил убежище на хайдути и 
революционери. 

 
На 20 януари 1872г. Васил Левски организирал тук таен революционен монашески 

комитет, начело с игумена Макарий. При избухването на Априлското въстание в 
манастира е бил разкрит команден пункт на воеводите Панайот Волов, Георги Икономов и 
Тома Хитров. И до днес е запазена в автентичния си вид килията, в която са били 
обсъждани революционните дела. 

 
Още през XVIII в. в Троянския манастир се появили интересни творби от ранното 

българско Възраждане. Построената през втората половина на XVIII в. църква на скита 
"Св. Николй Чудотворец" на около 2км. източно от манастира, притежава изключително 
интересен дърворезбен и полихромиран иконостас, който носи стиловите особености на 
ранната тревненска резба. Царските двери на този иконостас носят подписа на йеромонах 
Киприан и дата - 1794 г. За времето на иконостаса говорят и няколко негови икони, сред 
които "Св. Никола" и "Св. Илия на колесница", близки до маниера и почерковите похвати 
на тревненските художници. Царските двери от църквата "Св. Йоан Предтеча" в 
местността "Зелениковец" безспорно принадлежат на XVIII в. 

 
Особено забележителни в троянския манастир са стенописите. За украсата на 

новопостроената църква "Успение Богородично" монасите поканили през 1847 г. един от 
най-известните възрожденски художници - Захарий Зограф от Самоков. Неговите 
стенописи покриват всички вътрешни стени на храма и галерията от западната й част и от 
северната страна. Ръководейки се от своите възрожденско патриотични възгледи, наред с 
"Христос Вседържател", "Деветте ангелски чина", "Пророците", "Евангелистите", сцени на 
"Празниците", "Чудесата Христови" и светците мъченици и войни, художникът помества на 
централно място - срещу олтара - образите на Св. св. Кирил и Методий, Св. Михаил 
Българин (нав. Михаил-воин от Патука) и софийските новомъченици Св. Георги нови - 
Софийски и Св. Никола Софийски. Наред с тях, на различни места (най-вече в нишите на 
прозорците), художникът е нарисувал няколко групови ктиторски портрета: на Петър 
Балюв и Спас Маринов със съпругите им; на Хаджи Василий, Димитрий и Бачо с майка им 
Теодора; на Христо Петков и Ангел Стойков със съпругите им; многофигурен портрет на 
цялото монашеско братство (в олтара) и най-накрая - своя собствен автопортрет, заедно с 
портрета на игумена Филотей - в прозореца на северната стена. Това е една 
представителна галерия от образи на инициаторите за строителството и украсата на 
църквата, на част от тогавашното възрожденско общество. 

 
Наред с обичайните божествени персонажи в слепия купол и свода, на цикъла 

"Акатист Богородичен", сцени от "Притчите", "Чудесата" за пръв път в българската 
църковна монументална живопис Захарий Зограф включва в източната стена на 
преддверието конните фигури на руски исторически личности и светци - князете Борис и 
Глеб. В регистъра на правите светци в същото помещение са поместени фигурите от 
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народностно-патриотичната галерия с изображенията на царете Тривелий, Михаил (Борис 
I), Давид, Йоан Владимир, Св. Параскева Търновска, Св. Йоан Патриарх, Св. Иван Рилски, 
Св. Димитрий Бесарабовски, Св. Теодосий Търновски, които са означени с определението 
"болгаре". 

 
На северната стена поредицата 

продължава със светците Онуфрий 
Габровски, архиепископ Николай Охридски, 
Йоаким Сарандопорски, Гавраил Лесновски, 
Св. Лазар от Дебел дел, сръбските светци 
Сава и Сиемон, руският светец Дмитрий 
Ростовски, Възпоменателният надпис на 
западната стена над входа завършва с 
текста: "... Изобразится рукою Захария 
Хри(стовича) иконописеца, самоковчанина". 

 

 
По свода на откритата галерия 

Захарий Зограф изобразил голям брой сцени 
от станалата популярна през Възраждането тема "Апокалипсиса". Стените на галерията се 
заемат от назидателните композиции "Страшният съд" и "Колелото на Живота". В 
стенописите на църквата проличава стремежът към увековечаване на много действителни 
и легендарни исторически личности от българския народностен пантеон. Някои от 
каноничните назидателни теми художникът насища със свои лични наблюдения от 
околния свят. В новата за неговото творчество тема "Колелото на живота" чрез популярни 
нагледни средства той внушава философията за преходността на земния живот. 

 
Над входа на северното жилищно крило към вътрешния двор се е намирало 

изображение на "Св. Богородица с младенеца" - безспорно дело на Захари Зограф. Израз 
на енциклопедичните му светски интереси се явяват две големи пана с екзотични животни 
"Лъв" и "Слон", които са били изписани на фасадата на източния манастирски корпус. 
Цялата живопис на Захари Зограф е изпълнена с ярък оптимистичен възрожденски 
колорит. 

 
С декоративно монументална живопис са били покрити отвън и стените на кулата. 

Тук са изписани интересни орнаментални композиции, фигури на архангели и светци-
стълпници от втората половина на XIX в. Те са подсилвали тържествеността на 
атмосферата в манастирския двор. Някои изследователи смятат, че тези стенописи са дело 
на художника Петко Найденов от Троян. 

 
Най-мащабна творба, след стенописите на Захари Зограф в манастира, е 

дърворезбованият иконостас в църквата, въздействащ с естествения благороден цвят на 
дървото. Унгарският пътешественик Феликс Каниц (XIX в.) съобщава, че той е работен 
през 1839-40 г. от новоселския резбар Никола Матеев. С плетеничната си структура от 
растителни мотиви и архитектонични членения иконостасът е хармонична съставка на 
тържествено въздействащият храмов интериор. 

 
В горната част, където са рамките на иконите на апостолите, мотивът на резбата е 

лозата, изникнала от сърцето на спящия над царските двери Адам. Тая лоза симетрично е 
разклонена на две страни с листа и гроздове, от които кълват лекокрили красиви птици. 
Орнаментиката на иконостаса представлява символични изображения на малки и големи 
птици и различни плетеници, срещани в старобългарските ръкописи. 
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В главната църква на манастира се пази най-старата икона - светиня на манастира 

"Пресветая Богородица Троеручица" - чудотворна. Според манастирската летопис тази 
икона е била пренесена от Атонските манастири и оставена тук през XVII век още при 
основаването на манастира. 

 
Полихромията на интериора се допълва от иконостасните икони. Някои 

специалисти считат, че са на Захари Зограф, други на брат му Димитър. Подписи няма, но 
във всички случаи много от иконите и извън иконостаса носят типичните белези на 
самоковския център. Такива са "Рождество Богородично", "Архангелски събор", "Св. 
Богородица с младенеца на трон", "Св. Иван Рилски", "Св. Богородица" и "Христос 
Вседържател", някои от тях са от иконостаса в манастирската кръщелня. 

 
В богатата манастирска колекция се пазят много творби, като иконите "Св. Никола" 

(цяла фигура), "Рождество Богородично" и др. Едни от тях, както и иконостасните царски 
двери, произлизат от старата манастирска църква. В първата половина на XIX в. (1825 г.) 
са създадени иконите "Скърбяща Богородица" и "Страдашият Христос" от Кою Цонюв, а в 
1836 г. неговият син Теодосий рисува иконите "Св. Георги" и "Св. Димитър" на коне. В 
1836 г. друг тревненски художник Цаню Захариев изпълнява иконите "Св. Иван Рилски" и 
"Св. Димитър с житийни сцени", "Рождество на Св. Йоан Кръстител" и "Архангелски събор" 
от 1836 г. Тревненски майстор е създал няколко иконостасни табли със сцени от 
Шестоднева. 

 
Освен произведения на църковната живопис в Троянския манастир се пазят много и 

разнообразни произведения на приложните изкуства и занаятите. Сред тях особено 
внимание заслужават сребърна обковка на евангелие, великолепен потир, изработен в 
1773 г. от майстор Генчо, сребърна мощехранителница от XIXв. със сребърен филигран, 
позлата и скъпоценни камъни. В началото на XIX в. в манстира се подвизавал монахът-
художник Лекитий, създал няколко щампи с панорами на манастира.  

 
Особено рядко и ценно произведение на възрожденското ни изкуство е 

напрестолния кръст от XIX век, изработен от видински златар с миниатюрна резба, 
работен в самия манастир. 

 
Така през годините на своето съществуване и особено през Възраждането, 

Троянският манастир се превръща в средище на българското православие. Той е едно от 
важните огнища на народната ни просвета в миналото и един от най-ярките светилници, 
поддържал и укрепвал народностното съзнание на българина през най-тежки времена. 

 
Местонахождение: На 10 км югоизточно от гр.Троян в северните поли на 

Троянския балкан се намира най-големият старопланински 
манастир в България - Троянският ставропигиален манастир 
"Успение Богородично". Разположен е на 400 м. надморска 
височина под живописния горист склон "Чукарка" всред дивна 
природа. 

Работно време: Докато монасите затворят и съответно отворят на другия ден. 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: В манастира и на палатка край него. 
За контакти: 06952/28-66, 06952/24-80, 06952/24-87 GSM – 0896668030 
Маршрути: Преход в околностите на манастира 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

31 
Троян — Троянски манастир Св. Обител „Успение Богородично“, Черни Осъм — 

Природонаучен музей 
 

Природонаучен музей — Черни Осъм 
Музеят се намира в село Черни Осъм, 

разположено в северните склонове на Средна 
Стара планина, на двата бряга на река Черни 
Осъм. 

 
Селото е създадено преди 300 години 

от свободолюбиви и непокорни българи. 
Съхранило своя стремеж към национална 
независимост, то се превръща в твърдина на 
българщината. Не един път Апостолът на 
свободата Васил Левски е намирал убежище 
тук. 

 
В района на селото е Националният парк “Централен Балкан” и резерватът 

“Стенето” - алпийска местност с чудни отвесни скали, по които растат ели, докосвани 
само от ветровете. По скалите се катерят диви кози и алпинисти. Има благородни елени, 
сърни, мечки, глигани и др. животни. Във висините се вият орли. 

 
През 1956 г. Илия Христов Илиев, местен учител по биология, с ученици от 

природолюбителски кръжок в училището започва проучвателна и събирателна работа. За 
онагледяване на уроците по биология са препарирани птици и бозайници, които се 
срещат в родния Балкан. Интересната сбирка, подредена в училищните коридори, 
привлича природолюбителите от цялата страна. През пролетта на 1976 г. сбирката е 
разположена в специално построена сграда и от 1 януари 1977 г. е преустроена в отдел 
“Природа” към Окръжния исторически музей гр. Ловеч. 

 
През 1992 г. придобива статут на Природонаучен музей. В трите зали на музея са 

показани над 700 експоната. В атракционната зала са експонирани едри бозайници, има 
записи от песни на птици, рев на мечка, виене на вълк. В първата зала чрез фотоси са 
отразени природни забележителности от района. В остъклените витрини са представени 
всички видове риби, земноводни и влечуги, които живеят в Средна Стара планина. Голям 
интерес предизвикват колекциите от насекоми и показаните над 120 различни вида 
птици. На втория етаж има диорамни витрини с големи фотоси, отразяващи средата, в 
която живеят бозайниците. Тук са показани семейство сърни, благородни елени, елен-
лопатар, мечки, глигани, вълци, чакали, диви котки, бялки, златки и други. 

 
Целта на музея е да отрази фауната на Централна Стара планина. За един час в 

него могат да се видят толкова животни, колкото в природата трудно могат да се видят за 
десет години. Показвайки красотата и разнообразието на животинския свят, музеят е 
прекрасен кът за естетическо и екологично възпитание на своите посетители, възпитание 
в обич и загриженост за родната природа. 

  
Местонахождение: Село Черни Осъм  
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Географски координати: 42° 50' N, 24° 45' E 
Надморска височина: 703 метра 
Население: 1 050 
Пощенски код: 5620 
Телефонен код: 06962  

Работно време: 08.00-12.00 и 13.00-17.00 часа 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Къщи за гости в селото. 

На палатка в полите на Стара планина. 
За контакти: 06962/ 371 
Маршрути: Преход в околностите на селото. 

Троянски манастир Св. Обител "Успение Богородично" 
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Тетевен — Исторически музей  

 
 През 1932 г. по инициатива на 

благотворителен комитет "Георги Бенковски" 
с доброволен труд и с дарения от населението 
е построен Дом-паметник в знак на 
признателност към паметта на загиналите за 
народна свобода тетевенци. В него е 
разположена първата музейна сбирка. 

 

 
След преустройство и разширение на 

музея през 1974 г. е открита нова 
експозиция, отразяваща историческото 
минало на града от най-дълбока древност до 
освобождението от османско робство. 

 
Музейната експозиция включва три 

раздела: Археология, Етнография и Възраждане. В първия са показани оръдия на труда от 
късния палеолит и неолит, находки, разкриващи материалната и духовна култура на 
траките. Във втория - занаятите, характерни за тетевенския район. В последния, чрез 
снимки, документи и лични вещи е показано участие на тетевенци в национално-
освободителните борби. 

 
Местонахождение: Град Тетевен  

Географски координати: 42° 55' N, 24° 16' E 
Надморска височина: 498 метра 
Население: 11 309 
Пощенски код: 5700 
Телефонен код: 0678 
 
пл. "Сава Младенов" 

Работно време: 9.00 - 12.00 и 14.00 - 17.00 часа от понеделник до неделя. 
От 1 ноември до 1 май събота и неделя - почивни дни. 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Къщи за гости и хотели в град Тетевен. 

На палатка в полите на Стара планина. 
За контакти: 0678/ 20 05 
Маршрути: Тетевен – връх Висок (2 часа) – седловината Тръса – село 

Малка Желязна (2.30 часа) – общо 4.30 часа 
От площада на град Тетевен се тръгва в северна посока през 
квартал Манастирски дол. Минава се покрай манастира и 
местността Камичец. В тази местност водите на дола са се 
врязали във варовиците и са изградили дълбока долина. 
Коларският път преминава през дола, изкачва се по стръмна 
пътека и все по левия склон на долината, през букови гори 
достига подножието на връх Висок (1 часа). 
Вляво има пътека за село Бабинци, а в дясно за седловината 
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Пряслапа, северно от връх Червен. Източния край на Пряслапа 
и на връх Висок са отвесни скали. От Пряслапа, по южния 
склон на връх Висок се изкачва на билото и се стига 
седловината Тръса. 
От нея пътя продължава да слиза в североизточна посока през 
местността Темното усое. Стига се до долината на Дълбокия 
дол. По широк горски път се излиза на седловината Къдря, 
където е едноименната махала. 
От северния край на поляната, в северна посока, в долината на 
Селска река, се вижда малко от село Малка Желязна. До 
селото има коларски път. 
 
Тетевен – Опасният зъб (1 час) – местност Равни камък (30 
минути) – връщане (1 ч. 30 мин.) (Общо 3 часа) 
Опасният зъб е най-посещаваното място от околностите на 
Тетевен. Причината е алпинисткият заслон, подобрената 
пътека и най-вече – прекрасната гледка. От площада на град 
Тетевен, в южна посока се отива до Почивна станция 
“Здравец”. Изкачването продължава по рида Рътта. Минава се 
покрай белокаменен обелиск, задминава се Туристическият 
дом и по маркирана пътека се изкачва рида Ръжаня. През 
гората се стига до скала, от която се вижда Тетевен. След нея 
пътеката се раздвоява. Тази вляво е за връх Петрахиля, а тази 
вдясно – за заслона. 
Пътеката за Равни камък се отделя от тази за заслона в 
скалите преди да се стигне до него. Изкачването става по 
желязна стълба. Като се премине гората, в която има доста 
липови дървета се излиза на терасата. Тя е с дължина около 
800 метра и ширина около 200 метра. Северният и източният 
край на терасата са ограничени от отвесни скали с височина 
100 метра, а заедно с много стръмния скалист склон се 
получава денивелация от нивото на реката около 300 метра. 
Това прави Равни камък внушителен. Няма равна на себе си и 
гледката от източния ръб на терасата, наричан “Викалото”. 
Името си носи от звучното ехо, което забавлява посетителите и 
кара хората от града да обръщат поглед към скалата. До 
Викалото има тракийска могила. 
Завръщането от Равни камък може да стане по пътеката за 
коне, която слиза от северозападния край на терасата и 
достига до железопътното трасе. На 40 метра от началото на 
пътеката вдясно се отделя пътека за проходната пещера 
Ибровица. 
 
Тетевен – връх Петрахиля (2 часа) 
Характерният силует на Петрахиля се откроява сред околните 
върхове и може да бъде ориентир от далечно разстояние. 
Каменният му лоб с височина около 130 метра пръв посреща 
слънчевите лъчи. От това произлиза името му (от гръцки 
петрос – камък и хелиос – слънце, т.е. Слънчев камък). 
Изкачването до върха е трудно, макар че разстоянието е късо. 
От туристическия дом, през местността Балинци, по много 
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стръмния склон се възлиза в посока процепа на южната страна 
на скалата. 
Слизането от върха може да стане по южния склон. По 
долината на Клиндьов дол има пътека до долината на река 
Козница. 
 
Тетевен – с.Гложене (12 км) – водопада Варовитец (20 мин.) – 
седловината Обелено буче (1 ч.30мин.) – с.Глогово (1 ч. 20 
мин.) 
На един километър от село Гложене, по пътя за Тетевен, вляво 
се отделя чер коларски път. Близо до разклона има интересен 
природен обект – водопада Варовитец. 
Пътят набира височина по склона и достига местността 
Равента. От нея пътеката по склона Дери магаре се изкачва до 
местността Гложенско Свинище. По коларски път в посока 
изток се стига до седловината Обелено буче. В североизточния 
й край, вдясно от пътеката, в гората се намира пропастната 
пещера Свинската яма. 
Слизането става по ливади с редки туфи дървета и храсти до 
конусообразния връх Двата пояса. Това име му е дадено 
заради двата околовръстни пояса от дребни камъни близо до 
върха му, останки от стените на крепост. 
Северният склон на върха се спуска стръмно към долината на 
река Градешнишка. Там, на десния бряг на реката, е отвора на 
Градешнишката пещера. Тя е водна пещера с много интересни 
образувания, но посещението й е забранено. На един 
километър източно от пещерата е село Глогово. 
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Брестница — Пещера Съева дупка 

 
Пещерата Съева дупка се намирана 11 

километра западно от Ябланица, а на близо 2 
километра е село Брестница.  

 

Дължината на пещерата е 400 м, а 
температурата в залите е постоянна през 
цялата година - 7-11 градуса. Образувана е 
преди повече от три милиона години от 
тектонски варовици. Наречена е "подземната 
перла", защото е една от най красивите 
пещери в България. 
 

Тя е обявена за национален 
туристически обект и е отворена за 
посетители през 1967 година. Преди това пет 
години е проучвана и благоустроявана. 
Пещерата е осветена и обезопасена. Всеки, 

който е посетил Съевата дупка, казва, че тази пещера прилича на прекрасен сън или на 
приказка. 

Едва направили първите си крачки в Съевата дупка, някога укритие на български 
юнаци, ахваме от удивление пред вълшебните фигури и образи, които е изваяла 
природата с помощта на капката-вода. В пещерата има сталактити, сталагмити и 
сталактони. Един сантиметър от тези образувания се гради за около 150 -160 години.  

 
Щом влезем вътре, за миг спираме занемели. С голямо чувство за мярка и с много 

вкус и умение, проектанти и строители са разкъсали мрака, без да унищожат романтиката 
и тайнствеността на пещерния свят. 

 
Неусетно и неволно природата е изваяла образите на Богородица и Младенеца, 

патриарх Евтимий Търновски, революционера Христо Ботев заедно със своята чета. 
Разпознаваме ги в различните зали на пещерата. Водните капки са "построили" и копие 
на Наклонената кула в Пиза, не липсва и отбранителна техника - тук е "Дебелата Берта", 
германско оръдие от войната. Децата пък се прехласват по Кума Лиса, Снежанка и 
седемте джуджета, крият се от Баба Яга. Забелязваме и силуета на каракачанско куче.  

Всяка една фигурка прилича на нещо, в зависимост от осветлението, от ъгъла на 
гледане и най-вече от въображението. А звуците, които издават сталагмитите при допир с 
твърд предмет, "галят" ухото ни, подобно на музиката на Бетовен. Различните музикални 
тонове се получават в зависимост от височината, дебелината и широчината на сталагмита. 
Единственото място в България, където могат да се видят и хелектити - хоризонтални 
образувания, които се получават от въздушното течение, изтеглящо водните капки 
настрани, нещо като застинал дъжд, е Съевата дупка.  

 
Под звуците на чанове, камбани и... Бетовен, в компанията на любими приказни 

герои и известни исторически личности започва нашето спускане! От входа се слиза 
надолу до желязна врата вдясно. Тук пещерата мени рязко своя ход на запад - широка и 
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сравнително висока. Първата зала е Купена. Насред залата се издига огромен сталактон, 
напомнящ купа сено, откъдето идва и името и. 

 
Втората зала - Срутището, се е образувала по време на земетресение. Тя е 

обсипана със скални блокове, някои от които с височина 3.2 м. Преди векове по време на 
земетресение тук е станало огромно срутване и част от тавана на пещерата се е откъртил. 
Това унищожило много от образуванията. На запад Срутището постепенно се стеснява. 
Пътеката се прегражда от тънки каменни струни, наречени Органът на пещерата. Чукнем 
ли нежно и леко по тях, те звънтят и напомнят цялата музикална гама. Обърнем ли очи на 
запад, ще видим една друга поразяваща украса на тази зала - Каменният водопад. 

 
 Още към 30-те метра никнат от пода 

сталагмити и колонки, доста опушени и 
остарели, а някои - мощни. Големи блокове, 
паднали от свода, покриват пода. Върху тях 
на места има образувания, получили 
материал от широките пукнатини. Една 
такава характерна пукнатина има на около 60 
m от входа. Пред нея вдясно между 
блоковете личи отвор на "пропаст", 
образувана от същите натрупани блокове. 
Тук пещерата се разширява значително, 
отрупана с образувания, за които е трудно да 
се намерят имена. Някои от тях, получили 
пръски от капките, са обрасли с безброй 
брадавички (коралити). Лявата част на 
залата, скрита от погледи и варварски ръце, 
е сравнително запазена. Към 90-ия метър 
изведнъж пещерата се стеснява дотолкова, че 
може да се помисли за нейния край. Огромни 
блокове, полегнали встрани - някогашни 
гиздави колони, подсказват, че тук не така 
отдавна нещо се е разшавало в дълбините на 
земята и е предизвикало разсядане. То е 
станало на мястото на кръстосване на двете 
основни пукнатини. Веднага щом се излезе от 
теснината, пещерата има посока на юг и 

започва отначало с наклонен, а после с равен под. Това е Хармана. Това е кръгла и равна 
кухина, покрита с глина. Пред нас блесват толкова много сталактити, сталагмити и 
всевъзможни каменни образувания, че човек добива чувството, че се намира в нереален 
свят. Ако дотук красотата, все пак е нещо обикновено, то насреща тя е невъобразима. 
Хаос от гигантски колони, завеси, мечове, повлекла, синтровани прагчета - човек се 
обърква от такава щедрост и пищност, тържественост и многообразие. Тук основният цвят 
е кремавият с кафеникавочервени оттенъци. В тази зала се намира най-дебелият 
сталактон на пещерата, висок 4,5 метра и с обиколка 13 метра. Отвсякъде блести като 
брилянтен. Други образувания, които могат да се видят в Хармана са и огромната лъвска 
глава, Прикованият Прометей, кошерът и Медузата. 

 
Зала Хармана притежава забележителна акустика. Тук са пели много известни 

хорове - хорът на миньорите от Донбас, детският хор на Българското национално радио и 
др. 
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Естрадните ни звезди Лили Иванова, Йорданка Христова, Емил Димитров са пели 

също тук. Записвали са и певиците от световноизвестния ни народен хор Мистерията на 
българските гласове. Снимани са и много филми. Песента "Детство мое" и епизоди от 
филма "Неочаквана ваканция" са направени тук. Занемели от красотата на и богатството 
на каменните форми в този приказен свят, събрани като в огромна шепа, неусетно 
стигаме до последните две зали. Белият замък и Космос. Отново ни обкръжават 
сталактити, сталагмити, сталактони и драперии, оцветени в топли тонове. Ярко блести 
среброто на свежи калцитни образувания. После всичко се прелива в кремавия цвят и в 
цвета на слоновата кост, за да стане отново кървавочервен отблясък. 

 
В Белия замък погледът ни се приковава в белия таван, украсен от многобройни 

каменни боздугани и кървави мечове. Най-величествено е образуванието Белият замък, 
който дава и името на цялата зала. Постепенно стигаме до най-високата - пета зала, 
наречена Космос, която е също толкова невероятно красива. 

 
 

 

 Естествени обитатели на пещерата са 
прилепите. Тук те спят зимния си сън, влизат 
наесен и чак пролетта излизат. Това е и 
любовният им период . Носят бременността си 
девет месеца и през март обикновено излизат 
навън, раждат по едно малко, грижат се за 
него 20 дни и го оставят да се оправя само в 
живота. Всеки един прилеп изяжда около 2 кг 
мушички и комари през лятото. В нашата 
пещера има два вида прилепи - голям и 
малък подкованос. За справка, в България 
има 28 вида прилепи, в света са може би над 
800, като 160 от тях са вегетарианци.  

 
От направените археологични 

проучвания има сведения, че пещерата е 
обитавана още от първобитния човек. В 
началото на пещерата са открити глинени 
съдове, огнище, кости от животни, монети от 
времето на император Антоний. 

 
История на откриването: 
Наречена е на братята Съе и Сею, 

които са се укривали там от турците по време 
на робството. При преустройството на 

пещерата са намерени кости на животни, глинени съдове, монети, датиращи от времето на 
римската империя и император Антоний. Първите данни за пещерата идват от Г.Златарски 
(1883г) и Шкорпил (1895г). Първи сериозни проучвания и картировка са извършени на 
20-21/08/1932г от Н.Атанасов и Д.Папазов и 10-13/07/1935г от Ат.Стефанов и Н.Атанасов. 
Отново проучвана от БПД през 1946г и от Научно-изследователската пещерна бригада "Т. 
Павлов" през 1949г. Детайлни геоморфоложки изследвания проведени през 1968г от 
Вл.Попов от Географския и-т на БАН. Благоустроена за туристически посещения през 
1967г, затворена 1990г, разграбена и отново осветена 2004 г. 
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Обща дължина 210м ; Денивелация (- , +) 40м (-18м, 22м) ; Надморска височина: 510 м 
 

Местонахождение: Пещерата Съева дупка се намирана 11 километра западно от 
Ябланица, 25 км от Тетевен в местността „Леднишки рид“ , 
Ловешка област, Северна България 

Работно време: лятно: 09.00-18.00 ч. 
зимно: 09.00-17.00 ч. 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: х. Драгойца - гр. Ябланица 

Стопанисващо ТД: ТД " Драгойца" гр. Ябланица ул. Кирил и 
Методий № 7 тел.: 06991/21-51, 0888/255 351 . 
На палатка в близост до пещерата. 

За контакти: 0897 887 651 - ТД "Съева пещера" 
Маршрути: Туристически маршрути /еко пътеки/ в предпланина Драгоица 

Предпланина "Драгоица" със своите 960 м.н.в. е една от трите 
предпланини на Стара планина. Другите две са: Врачанска и 
Васильовска планина, които се спускат перпендикулярно на 
балкана в северна посока. 
 
Чудесното географско разположение предоставя възможността 
от нея човек да се любува на Стара планина в посока изток-
връх "Марагидик". От най-високата й точка може да се 
наблюдават: връх "Ботев", на запад да се проседи целия 
Централен Балкан – върховете "Купена", "Амбарица", "Ушите", 
"Вежен", "Тетевенска баба", "Паскал", "Свещи плаз", 
"Мургана", "Етрополска баба", "Мургаш" и се стигне до връх 
"Куклите" над гр. Вършец. А обърне ли се човек на север 
сутрин преди изгрев слънце може да се видят как блестят 
водите на река Дунав. Това средищно географско 
разположение е естествена връзка между различните 
географски области и в същото време е естествения мост 
осигуряващ прехода между равнината и Балкана. 
Туристическите маршрути, разработени от туристическо 
дружество "Драгоица" гр. Ябланица са следните:  
Планински преход "Драгойца" 
Ябланица - Шумнене – "Водопада", м. "Дюлите", "Каменните 
венци", "Зъба", "Цанкарски чукар", "Изворите", м. "Окапците", 
"Владовско кладенче", "Соплик", "Страшки кладенец", 
"Горските поляни" в местността "Диковското", връх "Фанар" и 
връх "Драгоица", площадката за "Делтапланер". Преходът е 
смесен с автомобили и пешеходен, продължителността на 
целия маршрут е 8 часа с 4 места за почивка. При желание за 
нощувка може да се използват легловата база на Горско 
стопанство Тетевен и бунгалата на "Златна Панега" АД. Базата 
на Общинска администрация е удобна за еднодневни почивка 
на туристическите групи. Този маршрут може да се премине и 
чрез планинско колоездене, при което продължителността на 
прехода е 6 часа. Ябланица /бетонов възел/ - местността " 
Гушовец" – махала "Върбака" – м"Селище" – Турските гробища 
– "Цанкарски чукар" – "Владовско кладенче" – Драгоица. 
Ябланица /спортна зала/ - м. "Ябланско селище" – м. 
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"Енушница" – м. "Ливаде" – глоговската пътека – м. 
"Патаригите" – Драгоица. В последните два туристически 
маршрута, могат да се съчетаят пешеходния и колотуризма. 
Общото разстояние е около - 10км. 
Еко пътеки 
Ябланица – "Бездънен пчелин" – "Нановско блато" – пещера 
"Пещта" – пещера "Съева дупка" – тръгва се от площада в 
Ябланица в посока покрай жилищните блокове /под местността 
"Дяла"/ на изток към махала "Герана". Следва едно изкачване 
в продължение на 20 минути покрай борова гора. Отдясно се 
вижда вилата на "Седимент Приват" АД, Продължава се по пътя 
за махала Нановица, Минава се покрай бившето училище и се 
стига до асфалтовата база. Върви се по стар коларски път и 
след около 1 час се стига до "Бездънния пчелин". В дясно от 
него, в ниската част на хребета на около 350м се вижда 
"Нановското блато". Отляво на пътя в ниското се вижда махала 
Липово. Движим се в източна посока. Така се достига до 
пещерата "Пещта" – която се намира на северния склон на 
Леднишкия рид и е на около 500м от "Съева дупка". От там се 
придвижваме до "Съева дупка" – най-голямата природна 
забележителност в землището на с. Брестница. По асфалтов 
път се слиза до с. Брестница за около 40 минути. Целият 
преход се изминава за около 4-4.30часа, а километрите са 18. 
Цвят на маркировката – червен. Поради това, че районът е 
карстов, извори и чешми по пътя няма. Най-удобно е да се 
налее вода в мах. "Нановица".  
Брестница – "Съева дупка" – тръгва се от центъра на с. 
Брестница на юг към така наречения "Леднишки рид". 
Пещерата отстои на 3 км от селото и е разположена на около 
500м надморска височина. След това се посещават: "Голямата 
Ледница" и "Малката Ледница", които се намират в съседство 
със "Съева дупка", и също са разположени на 520 м.н.в. 
Ябланица – Малък Извор – Манастир "Свети Георги" – пещера 
"Моровица" – тръгва се от Ябланица през махала "Габровица" 
за с. Малък Извор. След това по добре поддържания път се 
насочваме към Гложенския манастир "Свети Георги". С 
природните си красоти и ценното си историческо наследство 
манастирът е едно от желаните за посещение от туристи и 
почиващи места. Продължаваме нататък към манастирските 
ливади и се стига до пещера "Моровица". Тя се намира в 
подножието на връх Камен Лисец. Туристическият маршрут е с 
дължина 12 км и изисква преход от 4 часа. В Манастира "Свети 
Георги" може да се преспи. На другия ден фрупата се връща 
през с.Гложене – с посещение на пещерите – м.Зореница и се 
връща в Ябланица. 
Ябланица – кв. Брайковци – местността Окапците – защитена 
територия "Гарванче" – местността "Езерото" – местността 
"Ратица" – кв. Цоловци – Ябланица. Отсечката на маршрута е 
доста голяма и километрите са – 24, прехода е 7-8 часа.  
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

34 
Берковица — Етнографски музей, връх Ком, Исторически музей (Вършец) 

 
Етнографски музей — Берковица 

 Етнографския музей на град 
Берковица е неповторим архитектурен 
паметник, разположен в дъното на богато 
озеленен двор. Къщата, в която от 1992 г. е 
уредена етнографската експозиция, е 
автентичен представител на градската 
архитектура от края на деветнадесети век. 
Първата постоянна експозиция отваря врати 
още през 1971 г. Музеят е с най – богат фонд 
с етнографски характер на територията на 
област Монтана. Дейността му е свързана с 
проучване на материалната и духовната 
култура на региона. Основните му колекции 
са тъкани, дърво, метал, накити, керамика - 
над 14 000 експоната. 

 
Местонахождение: град Берковица, ул. "Иван Вазов" 5 

Географски координати: 43° 14' N, 23° 8' E 
Надморска височина: 371 метра 
Население: 14 846  
Пощенски код: 3500 
Телефонен код: 0953 

Работно време: 08.00-12.00 и 14.00-17.00 ч.-зимата с предварителна уговорка. 
Печат: Да - в музея 
Възможност за нощувка: Хотели в град Берковица.  

На палатка в полите на Стара планина в близост до града. 
За контакти: Туристическо дружество "Берковица" - град Берковица, ул. 

"Христо Ботев" 4 телефон 0896/688-533. 
Маршрути: От Берковица до върха, по посочените по-горе пътища за 

Кориите и х. Ком, се отива за 5 ч. Пътят е маркиран. 
От х. Ком за 45 мин. се излиза на седлото между Малкия и 
Средния Ком и за още 45 мин. се стига до в. Ком. 
От х. Здравченица през Зидо, стария път за Пирот, вляво от 
мандрата Деленица и в. Момина могила, през просторното 
Циганско поле, край паметника (издигнат от берковските 
туристи в южния край на скалиста височина на лобното място 
на партизанина Георги Стойчев от II софийска партизанска 
бригада) и източно от в. Камара се стига до в. Ком (3 ч.). Пътят 
е маркиран. 
От Петрохан до Ком се отива за 3 ч. по удобен и лек път. До в. 
Ком може да се стигне за 3 ч., като се тръгне от Комщица. 
Пътят върви право на север по долината на р. Височица, чиито 
води извират в подножието на Ком. 
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връх Ком 

Наричат го още Големия Ком. Висок е 
2016 м. На изток от него се издигат Средният 
Ком (1985 м) и Малкият Ком (1959 м). 
Западните, южните и източните склонове на 
Комовете представляват необятни пасища, по 
които пасат големи стада овце и едър рогат 
добитък. 

 
Северните склонове и седловината 

Мочурище са обрасли с иглолистни гори, а 
по-надолу - с букови. От тук извират 
Берковска река, Гинска, Височица и др. 

 
Откъм Чипровския балкан връх Ком изглежда като купа сено, устремила се към 

небесната синева. 
 
Гледан от Тузлата или м. Локви, Ком има испо-лински вид с почти отвесния си 

северен склон. Напролет от него се откъсват грамадни лавини и се смъкват по голямата 
Фуния. 

 
Ком е леснодостъпен връх и затова всеки ден се посещава от голям брой туристи и 

любители на природата. 
 
"Кацнал на тез скали, на тоз престол грамаден на бури и орли", през 1880 г. Вазов 

възкликва: 
Оттук окото волно прегради не намира. 
Вселената пред мен покорно се простира. 
Душата гордо диша. От тия планини 
умът към нещо светло, голямо се стреми. 
 
На върха е побит мраморен камък, в който са изчукани образът на поета и горният 

текст от стихотворението "На Ком". 
 
Възкачил се на върха, туристът не може да не се удиви. На север погледът се носи 

над зелени бърда, хълмове и безкрайни равнини, към проблясващите води на Дунава и 
оттатък него, чак до Карпатите. На северозапад се е проточил голият гребен на Стара 
планина с върховете Копрен и Миджур, а долу са се прострели омайната Чипровска 
покрайнина и китните долини на Огоста и Цибрица. На запад погледът се носи към 
югославските планини. На юг се виждат голите, плешиви хълмове на планината и 
Софийското поле. Нейде проблясват водите на лъкатушния Искър, а Витоша се възвисява 
като огромен декор над столицата. Далеч в простора блестят заснежените върхове на 
Рила. На изток билото на Стара планина представлява широко, нагънато пасище и 
погледът спокойно шари нататък към Петрохан, Тодорини кукли, Врачанския балкан, в. 
Мургаш и Вежен. От върха накъдето и да погледнеш - на север и на юг, на изток и на 
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запад, се откриват изумителни гледки. Южният склон на Ком е много подходящ за ски. 
През 1946 г. в началото на март, бе проведен първият масов туристически поход и събор 
на в. Ком. Повече от 250 скиори от София през Петрохан и 53-ма от Берковица се 
срещнаха на върха. Всяка година от Ком започва подходът в чест на освобождението на 
България от турско робство и завършва във Враца. От Ком започва традиционният 
национален едномесечен туристически подход до н. Емине на Черно море. 

 
Местонахождение: Връх Ком (2016 м) е четвъртият по височина връх в Западна 

Стара планина и е първенецът на Берковската планина. 
Работно време: Постоянно 
Печат: Да – в х.” Ком" - нова 
Възможност за нощувка: хижа Ком - стара и нова 

На палатка в полите на Стара планина. 
За контакти: Туристическо дружество "Берковица" - град Берковица, ул. 

"Христо Ботев" 4 телефон 0896/688-533.  
Маршрути: От Берковица до върха, по посочените по-горе пътища за 

Кориите и х. Ком, се отива за 5 ч. Пътят е маркиран. 
От х. Ком за 45 мин. се излиза на седлото между Малкия и 
Средния Ком и за още 45 мин. се стига до в. Ком. 
 
От х. Здравченица през Зидо, стария път за Пирот, вляво от 
мандрата Деленица и в. Момина могила, през просторното 
Циганско поле, край паметника(издигнат от берковските 
туристи в южния край на скалиста височина на лобното място 
на партизанина Георги Стойчев от II софийска партизанска 
бригада) и източно от в. Камара се стига до в. Ком (3 ч.). Пътят 
е маркиран. 
 
От Петрохан до Ком се отива за 3 ч. по удобен и лек път. До в. 
Ком може да се стигне за 3 ч., като се тръгне от Комщица. 
Пътят върви право на север по долината на р. Височица, чиито 
води извират в подножието на Ком. 
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Исторически музей – Вършец 

Град Вършец е разположен в 
подножието на връх Тодорини кукли, в 
северните склонове на Стара планина, всред 
голяма долина по поречието на река Ботуня. 

 

 
Геоложкото и географското му 

разположение го определят като климатичен 
курорт, известен с топлата си минерална 
вода и мек планински климат, създаващ 
благоприятни условия за провеждането на 
ефективно балнео-климатолечение и 
профилактика. 

 
Вършец е възникнал около минерални 

извори и неговата история е свързана с 
балнеолечението. Тракийското момче- бог Телесфор, чиято уникална бронзова скулптура 
от 2 век пр.Хр. е открита по тези места, днес е символ на града. Миналото на града тръгва 
от късната античност под името “Медека” (Медикус-лечебен), за да стигне до обявяването 
му за национален курорт през 1950 година и за град през 1964 г. Най- старият запазен 
писмен документ за съществуването му датира от 6 век във Византийски хроники. В 
местността Калето, където все още съществуват руините на древната крепост са намерени 
медицински и фармацевтични инструменти, и плоча за разтриване на лекарства. 
Предполага се, че този набор от инструменти е на военен лекар, т.к. в тези гарнизони са 
лагерували военни части, за да опазват важни пътища за Сердика, Бонония и др. 
Древното име на Вършец в превод означава топла, вряла вода. 

 
В турски документи от 16 век Вършец съществува под името Виришниче. 1850 г. се 

смята за рождена дата на курорта Вършец, когато е излекуван с минерална вода 
вършечанина Димитър Лучков и е възобновена славата на минералната вода. През 1910 г. 
е построена първата държавна минерална баня, чиито управител е Дамян Иванов - 
първият балнеолог в България, завършил медицина в Австрия. Той прилага всички научни 
познания по медицина, балнеология и многостранна европейска култура. Успява да 
превърне Вършец в прочут курорт на европейско ниво, любимо място за елитното 
общество на България. През 1930 г. е построена Нова баня, която е в античен стил, 
построени са вили и хотели, наредени от двете страни на романтичната Алея на чинарите, 
както и прочутото Банско казино, което е било първото в България (по-късно наречено 
Царско, защото в него идвал и принц Кирил). През 1934 г. в центъра на града е изградена 
Слънчева градина. По това време със застъпничеството на д-р Дамян Иванов Вършец се 
сдобива с втория по големина изкуствен парк в България - след Борисовата градина, - 
парк от 800 дка с борови насаждения и специално пренесени екзотични видове. Прокаран 
е и оросителен канал през цялото селище, за поддържане на равномерна влажност на 
иначе чистия планински въздух. През 1938 г. в електрифицираното казино на Вършец за 
първи път се избира Мис Вършец. И понеже патриархалните тогавашни нрави не 
допускали участието на местни девойки, госпожица Олга Дръндарева отнесла титлата в 
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Русе. През 2000 г. се изгражда Алпинеум, а през 2002 в централната градска част е 
построена нова минерална чешма. 

 
Минералните извори на Вършец са били използвани още по римско време и за това 

свидетелстват намерените останки от римски крепости, римски монети и малки керамични 
плочки. Във Вършец от 150 години насам се лекуват заболявания на сърцето и нервната 
система, на опорно-двигателния апарат. По състав минералната вода има свои аналози в 
Аржентина, Еквадор, Индия. Градът е разположен сред обширни гори, и въздухът е чист, 
леко влажен и действа успокояващо. 

 
Гледан от Тузлата или м. Локви, Ком има исполински вид с почти отвесния си 

северен склон. Напролет от него се откъсват грамадни лавини и се смъкват по голямата 
Фуния.  

 
Местонахождение: Град Вършец е разположен в подножието на връх Тодорини 

кукли, в северните склонове на Стара планина, всред голяма 
долина по поречието на река Ботуня. 
Географски координати: 43° 11' 43" N, 23° 17' 9" E 
Надморска височина: 359 метра 
Население: 6 697  
Пощенски код: 3540 
Телефонен код: 09527 

Работно време: Денонощно 
Печат:  
Възможност за нощувка: Къщи за гости и хотели в града 

На палатка в полите на Стара планина. 
За контакти:  
Маршрути: Разходка из града и околностите 

Преход до връх Тодорини кукли и оттам до хижа Петрохан 
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Богородица, Къща-музей „Станислав Доспевски“ 
 

Регионален исторически музей 
Създаден през 1911г. с решение на 

Управителния съвет на читалище “Виделина”. 

 

 
С ПМС № 153 от 23 юли 2000г. 

Исторически музей – гр.Пазарджик се 
преобразува в Регионален исторически музей 
с територия на дейност областите Пазарджик 
и Пловдив. 

 
Пазарджишкият музей е един от 

водещите и най-стари музеи в България. По профил музеят е общоисторически и има 
следните основни отдели: Археология; История на България ХV-ХІХ в.; Етнография; Нова 
история; Най-нова история; Фондове и научен архив; Връзки с обществеността. Той е 
най-големият културен институт в Пазарджик и Пазарджишка област със задачи за 
издирване, събиране, научно изследване, съхраняване и популяризиране на културно-
историческото наследство. 

 
Основните исторически експозиции са поместени в специално построена сграда на 

площ от 1200 кв.м. и обхващат времето от палеолита (100 – 40 хил.г.пр.Хр.) до средата 
на ХХ век. 

 
В експозициите на отдел “Археология” посетителите могат да видят разнообразни 

образци на материалната и духовна култура на Пазарджик и региона: модел на жилище, 
антропоморфен и зооморфен глинени съдове от неолита, богата идолна пластика, култови 
предмети, антични, средновековни и западноевропейски монети ,оръжия, накити и една 
от най-богатите колекции на оброчни плочи на Тракийския конник. 

 
Чрез оригинални експонати и богата фотодокументална част се проследява 

развитието на Пазарджик и Пазарджишко през епохата на Възраждането и участието на 
населението му в национално-освободителните борби и Априлското въстание с център 
Четвърти революционен окръг (1876г.). 

 
В последните 3 зали са представени административното управление, стопанския и 

културно-просветен живот на гр.Пазарджик след Освобождението (1878г.) до средата на 
ХХ век. 

 
В Лапидариума на музея хронологически са експонирани находки, които не са 

включени във вътрешната музейна експозиция: статуи, пътни колони, жертвеници, 
култови фигури от камък. Показани са и архитектурни елементи – бази, капители, колони, 
архитрави. 
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Музеят притежава собствена библиотека, реставрационно ателие и 
фотолаборатория, има уреден щанд за продажба на рекламни материали и сувенири и 
кафене.  

 
Местонахождение: Град Пазарджик 

Географски координати: 42° 12' N, 24° 20' E 
Надморска височина: 205 метра 
Население: 80 031  
Пощенски код: 4400 
Телефонен код: 034 
 
пл.Константин Величков 15   

Работно време: 9,00 – 12,00 часа и 13,00 - 17,00 часа 
Почивни дни – събота и неделя.  

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в града 
За контакти: 034/ 44 31 13, 034/ 44 31 08 
Маршрути: Разходка из града. 

Катедрална църква "Св.Богородица" в града 
Къща-музей "Станислав Доспевски" в града 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

35 
Пазарджик — Регионален исторически музей, Катедрална църква Света 

Богородица, Къща-музей „Станислав Доспевски“ 
 

Катедрална църква Света Богородица 
Един от символите на Пазарджик, 

наред с Часовниковата кула и Старата поща, 
е катедралната църква "Св. Богородица". Тя е 
най-големият запазен възрожденски храм в 
страната. 

 

 
Построена е през 1836-1837 година. 

Създаването на храма преплита исторически 
хроники и легенди. Твърди се, че местният 
онбашия разрешил на българите да си 
построят църква, но тя да бъде колкото една 
волска кожа. Тогава пазарджишките еснафи 
и по-будните нашенци разрязали на тънки 

ленти една волска кожа и с нея опасали мястото за новия градеж. След като видял това, 
турският управник се възхитил от находчивостта на християните и повече не им създавал 
никакви пречки.  

 
Великолепният дърворезбен иконостас е дело на майсторите от Дебърската школа, 

показали изключително оригинално третиране на растителни мотиви в орнаментални 
композиции. Човешки фигури са въведени също в цели композиции. За изработването му 
са били необходими голяма за времето си сума - 70 000 гроша, наложило се 
пазарджиклии да вземат заем от Виенската банка. 

 
Пазарджиклии разказват, че иконостасът бил изработен от седем майстори за 

седем месеца. Но според проф. Иван Батаклиев, автор на книгата "История на църквата 
"Св. Богородица" в гр. Пазарджик", иконостасът е създаден между 1840 и 1845 година. 

 
Създаден е от майстор Макри Негриев Фръчковски от градчето Галичник, Дебърско 

и четиримата си синове (двама - иконописци и други двама - скулптори). 
 
През 1895 година изгоряла част от колонката на централната врата на нашия 

иконостас, но но четири години по-късно майстор Нестор Алексиев от село Осой, 
Дебърска околия отново я изработил, точно в стила на другите части на иконостаса. 

 
Иконите в църквата са от различни години, спасени от пожара в 1834 г., а най-

новите са от 1914 г., когато било последното изписване на църквата. 
 
Не всички икони са датирани. Най-старата датирана икона е "Св. Дионисий" от 

1815 г., от времето на епископ Дионисий. Друга стара икона е "Св. Богородица", подарена 
от калфите на абаджийския еснаф, по случай събора на еснафа през 1827 година.  

 
Иконите с български надписи са "Св. Мина", подарена от механджийския еснаф и 

Петко Анастасович през 1854 година; "Преображение Христово", дар от Георги Х. Иванов; 
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"Св. Харалампи", подарена от балканския 
еснаф на 12 март 1857 г.; "Св. Илия" от 
кюрчишкия еснаф от 1857 г.; "Св. Кирил и 
Методий", рисувана в 1860 г. от Станислав 
Доспевски. 

 

 
Недатирани икони са "Св. 

Богородица", която се намира вляво от 
иконостаса; "Исус Христос" - вдясно, "Св. 
Димитър", "Св. Георги", "Св. Иван Рилски", 
"Св. Иван Кръстител" и други. 

 
През 1914 г. храмът бил изцяло 

обновен и изписан от наши художници, 
начело с внука на Макри Фръчковски - 

художника Апостол Христов. По стените на църквата били изписани образите на св. Иван 
Рилски, св. патриарх Евтимий, св. Цар Борис, св. Трифон и други.  

 
Местонахождение: Град Пазарджик 

Географски координати: 42° 12' N, 24° 20' E 
Надморска височина: 205 метра 
Население: 80 031  
Пощенски код: 4400 
Телефонен код: 034  

Работно време:  
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в града 
За контакти:  
Маршрути: Разходка из града. 

Регионален исторически музей - Пазарджик 
Къща-музей "Станислав Доспевски" град Пазарджик 
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Къща-музей „Станислав Доспевски“ 
Станислав Доспевски е псевдонимът на 

Зафир Зограф - син на Димитър Зограф и 
племенник на Захари Зограф. Един от най-
значителните възрожденски художници, 
както и един от първите с академично 
художествено образование. Доспевски от 
малък навлиза в изкуството като помага на 
баща си в изписването на иконите в 
Пловдивската църква Света Неделя. През 
1850 година заминава за Москва, където учи 
в Московското Художествено училище за 
живопис, скулптура и архитектура, а по-

късно, от 1853 до 1856 в Императорската Художествена академия в Петербург в класа на 
Ф. А. Бруни. 

 
След завръщането си в България се преименува на Доспевски и става 

родоначалник на светския реалистичен портрет. Живее в Пазарджик и Самоков, но 
продължава да рисува в Пловдив. 

 
По време на Руско-турската война (1877-1878г.) е арестуван от турските власти. 

Умира в затвор в Цариград на 6 януари 1878 година. 
 
Къщата на Станислав Доспевски е построена през 1864 г. от брациговски майстори 

до канава "Паша арк" в квартала "Вароша". Архитектурният й стил е "султан япъсъ" - 
типична цариградска къща, характерна за периода на Възраждането. Тя е двуетажна, 
кирпичена, с еркери и има 6 стаи със салон, като днес могат да се видят само 6 
помещения. 

 
В къщата има три стенописа: "Протокът "Златният рог" в Цариград", "Площадът на 

Пушкин в Одеса" и "Смяна на стражата пред императорския дворец в Петербург". Освен 
това къщата притежава богата стенописна украса както вътре, така и отвън, с което 
изпъква сред съвременните сгради. 

 
В шестте помещения са разположени вещи и предмети на Станислав Доспевски и 

семейството му, като най-ценното са фамилните портрети, намиращи се в портретната 
зала на къщата-музей. Сред тях е безспорният шедьовър "Домника" - българската "Мона 
Лиза". 

 
Музейната експозиция включва възстановена битова обстановка с автентични вещи 

и мебели, както и оригинални художествени творби на Станислав Доспевски. 
Впечатляващи панорами от Санкт Петербург, Одеса и Константинопол са изписани от 
ръката на художника по стените на просторния хол. Сред чимшири и цветя, в дъното на 
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двора, се намират ателието на художника и камерна зала, ползваща се за гостуващи 
изложби. 

 
От 1966 г. е филиал на Градска художествена галерия "Станислав Доспевски" - 

Пазарджик. 
 
Къщата на Станислав Доспевски е обявена за паметник на културата. 
 

Местонахождение: Град Пазарджик 
Географски координати: 42° 12' N, 24° 20' E 
Надморска височина: 205 метра 
Население: 80 031  
Пощенски код: 4400 
Телефонен код: 034 
 
ул. „Мария-Луиза” №54   

Работно време: 9.00 – 12.00 часа и 14.00 – 16.00 часа 
Почивни дни – събота и неделя.   

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в града 
За контакти: 034/ 44 31 13, 034/ 44 31 08 
Маршрути: Разходка из града. 

Катедрална църква "Св.Богородица” град Пазарджик 
Регионален исторически музей - Пазарджик 
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Историческа местност „Оборище“ 

Историческата местност се намира на 
около 7 км. северозападно от Панагюрище, 
скътана в пазвите на Средна гора. Тук през 
пролетта на 1876 г. се провежда Първото 
Велико народно Събрание. Издигнатият през 
1928 г. паметник пази имената на 
участниците в него и напомня за чистотата, 
героизма и саможертвователността на 
българския народ. 

 

 
В историята съществуват няколко 

версии относно броя на представителите, 
взели участие в Оборищенското събрание. 
Според чуждите документи за Априлското 
въстание броят на представителите е бил 300 
души. Захарий Стоянов на места ги дава 350, 

а и много повече заедно със стражата и другите присъстващи на събранието. От това 
може да се заключи, че на събранието са присъствали много революционни дейци, които 
обаче не са били редовни делегати, но общият брой едва ли е надхвърлял 150 души. Тома 
Георгиев, първият секретар на Бенковски и участник в събранието, пише в своята „Кратка 
история на Средногорското въстание“ (1901), че присъстващите са били общо 400 души, а 
представителите – 80 души. Никола Беловеждов, основавайки се на сведенията, дадени 
му в затвора от един от делегатите – Тодор Душанцалията, пише в книгата си „Първата 
пушка“, че на Оборище са били събрани 108 души представители. Самият Захарий 
Стоянов твърди в „Записки по българските въстания“, че е имало списък на 
представителите, който пазел вторият секретар на Бенковски Тодор Белопитов. След 
неговата гибел обаче, документът попаднал в турски ръце, но вероятно е бил изгубен и 
затова не е бил публикуван, както това е станало с някои други заловени документи. 
Именно този турски списък Захарий Стоянов твърди, че е използвал при съставянето на 
своя, в който са посочени 56 представители от 50 селища на ІV Панагюрски 
революционен окръг. В „История на Априлското въстание“ (1907) от Димитър 
Страшимиров обаче, се твърди, че Захарий Стоянов, си е измислил турския списък. 
Информация за подобен списък Страшимиров не намира и в Английската синя книга, 
където се сочи броят на представителите е 300. Все пак обаче той признава, че списъкът 
на Захарий Стоянов е верен, и ляга в основата на списъка на самия Страшимиров, където 
са посочени 65 делегати от 58 селища. Друг списък на оборищенци има в „Княжество 
България“ на Георги Димитров. В него са дадени 55 представители от 49 селища, които 
почти напълно се покриват с данните на Захарий Стоянов. Освен тези списъци, 
съществуват още няколко, които обаче копират или използват в голяма степен данните от 
посочените. Единият от тях се пази в архива на Стефан Шишков в ОДА-Пловдив, и в него 
се срещат имена на представители, които са вписани в списъка на Захарий Стоянов. 
Другият е на Георги Данов в брошурата „Оборище“, където са посочени 68 делегати от 52 
селища, и който очевидно е съставян въз основа списъците на Захарий Стоянов и Димитър 
Страшимиров. Върху паметника в местността „Оборище” пък са изписани имената на 67 
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представители, като за това е послужил списъкът на Димитър Страшимиров. В първото 
детайлно проучване на състава на събранието – „Оборищенци” (1972), са посочени 
имената на 64 представители от 54 селища на ІV революционен окръг. 

 
Главният апостол Георги Бенковски държал строго представителите да имат 

редовно издадени и подписани пълномощни от местните революционни комитети, и 
според Захарий Стоянов „много депутати имаше, които Бенковски върна още в 
Панагюрище и Баня, понеже пълномощията им бяха незаконни”. Така е върнат 
карловският представител и председател на местния комитет Васил Платнаров, 
перущенският Спас Гинев, едва не е бил отпратен и пазарджишкият Иван В. Соколов, 
който не донесъл някакви статистически сведения и трябвало да похарчи една лира, за да 
изпрати специален пратеник до Пазарджик за данните, Данаил Юруков се явил като 
самозван представител на Брацигово и също бил върнат. На събранието са присъствали и 
неупълномощени дейци, някои от които след Освобождението, претендирали за участие, 
но формално те не са били делегати. Така, според всички проучвания до момента, може 
да се заключи, че общият брой на представители в Оборищенското събрание не е 
надхвърлял 75 души, които са представлявали около 60 селища от ІV революционен 
окръг. 

 
Местонахождение: Историческата местност се намира на около 7 км. 

северозападно от Панагюрище, скътана в пазвите на Средна 
гора.    

Работно време: Денонощно 
Печат: Да - в хижа Оборище 
Възможност за нощувка: хижа Оборище 

На палатка в местността 
За контакти: ТД "Бунай", 4500 - гр. Панагюрище ул. "20-ти април" № 1, 

тел.: 0895 043 408 
Маршрути: До хижа Оборище - 0.30 часа 

 
От хижа Оборище до: 
Панагюрски колони - 4.00 часа 
връх Лисец /1386 м./ - 2.00 часа   
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Къща-музей „Райна Княгиня“ 

Родната къща на Райна Княгиня е 
паметник на културата с национално 
значение. Тя е представител на 
средногорския тип асиметрична къща. 
Старинен надпис, запазен върху една от 
гредите на голямата дворна врата, сочи 
годината на построяване – 1673 и нейните 
първи собственици – Тасо и Михо. В този дом, 
на 18.01.1856г. се ражда бъдещата 
знаменоска на Априлското въстание – Райна 
Попгеоргиева Футекова – Райна Княгиня. На 
3 май 1950г. къща – музей “Райна Княгиня” 
разтваря врати за първите си посетители като 

музей. През 1979/81г. е извършена основна реставрация на къщата. В бившата 
занаятчийска работилница “Керена”, на първия етаж е представена документално – 
веществена експозиция, посветена на живота и ролята на Райна Княгиня по време на 
Априлското въстание. Етнографската експозиция на втория етаж, дава представа за 
обстановката, в която се ражда и израства бележитата българка. Сред ценните реликви в 
музея е Главното знаме на панагюрските въстаници, което Райна Княгиня възпроизвежда 
през 1901г. по случай първото официално честване на Априлското въстание. В двора на 
къщата-музей се намира мраморна скулптура на знаменоската, под която се съхраняват 
нейните тленни останки. През 1992г. наследниците на Райна Княгиня даряват къщата на 
Община Панагюрище. Повече от половин столетие, около два милиона и половина 
българи свели глави, минават през малката дървена портичка, за да се поклонят пред 
безсмъртното дело на Знаменоската и отнесат със себе си частица от родолюбието на една 
велика епоха. 

 
ГЛАВНОТО ЗНАМЕ НА ПАНАГЮРСКИТЕ ВЪСТАНИЦИ 
В края на месец март1876 г. Революционният комитет в Панагюрище и Георги 

Бенковски възлагат на Райна Попгеоргиева да извеза Главното знаме на панагюрските 
въстаници. На 22 април знамето тържествено е осветено и през дните на Панагюрската 
република гордо се вее на голямата врата на Хаджилуковата къща – Правителствен дом. 

 
По време на Руско-турската война 1877/78 г. знамето вероятно изгаря в конака в 

Хасково. По случай първото официално честване на Априлското въстание през 1901г., 
Райна Княгиня възпроизвежда Главното въстаническо знаме. Средствата за плата и 
сърмата са осигурени от комитета “20 април“. Райна бродира знамето в София. Няколко 
дни след тържествата в Панагюрище, знамето е носено на кон до Костина, по случай 25 
години от гибелта на войводата Бенковски. В архива на къщата - музей се пази и снимка 
на Райна Княгиня със знамето от 1901г. с неин автограф. Снимката е направена в София, 
след като знамето е завършено. До своята смърт, Павел Койчев, панагюрски поборник, 
съхранява скъпата реликва “като очите си“, прегъната на четири ката, на всяка гънка с 
вестник, за да не се похаби, в една специална кутия, а на празника я изнасял на балкона, 
за да я гледа народа. След него знамето се съхранява от председателя на Поборнико -
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опълченското дружество в Панагюрище Иван Кузмов – Комитата. Неговият правнук, Петко 
Кузмов, разказва спомените на баща си: На 3 март и 3 май, когато са ставали тържествата 
по случай Освобождението и годишнините на Априлското въстание, знамето е изнасяно с 
музика от дома на Комитата в Драгулин махала и заедно с другите поборници са отивали 
на площада“. 

 
След смъртта на Иван Кузмов знамето се съхранява в читалището. По-късно, когато 

се създава къща-музей “Райна Княгиня – 1950г., то е експонирано там. 
 

Местонахождение:  град Панагюрище 
Географски координати: 42° 30' N, 24° 11' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 19 332  
Пощенски код: 4500 
Телефонен код: 0357 
 
ул. "Райна Княгиня" 

Работно време: всеки ден - 9:00ч. - 17:00 ч. 
Четвъртък - безплатен ден 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: хижа Оборище 

На палатка в Средна гора 
За контакти: Исторически музей - Панагюрище 

 
ул. "Райна Княгиня" №26 
телефон: 0357/20-12 - директор 
телефон: 0357/37-12 - уредници 
 
ТД "Бунай", 4500-гр. Панагюрище ул. "20-ти април" № 1, тел.: 
0895 043 408 

Маршрути: До хижа Оборище 
 
От хижа Оборище до: 
Панагюрски колони - 4.00 часа 
връх Лисец /1386 м./ - 2.00 часа 
 
Не пропускайте да видите прочутото в цял свят Панагюрско 
златно съкровище, внушителните тракийски храмове и култови 
центрове край Старосел и Стрелча. 
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Пещера — пещера „Снежанка“ 

 
Снежанка е пещера, разположена в 

Баташката планина в Родопите и се намира 
на 5 км от град Пещера. Открита е през 1961 
година. 

 
Пещерата е трудно достъпна (около 

половин час нагоре по стръмна пътека), но в 
нея могат да се видят едни от най-красивите 
ледникови форми в България. Тя е 
сравнително малка. Общата дължина е само 
368 м, с постоянна годишна температура 6°. 
Образувана е от Новомахленската река през 
епохата на леванта и дооформена през 
кватернера. 

 
Богата е на сталагмити, сталактити, сталактони, драперии, синтрови езерца. Състои 

се от няколко красиви зали: Залата на виметата, Голямата зала, Музикалната зала, 
свързани със Срутището, над което минава мост. Във Вълшебната зала, изградена от 
снежнобял кристален синтър, природата е създала фигурка, оприличавана на приказната 
героиня, дала името на пещерата. 

 
В средата на пещерата има кръгли огнища, до които са намерени предмети от 

ранножелязната епоха и кости на животни. Траките са я ползвали като убежище от 
врагове. 

 
Описание на пещерата 
Едногалерийна низходяща пещера с развита по две основни системи пукнатини с 

посока ЮИ/СЗ и Ю/С. Обособени 6 зали, най-обемна, от които (Голямата) е с размери 
48х36х12м. Разнообразие от натечни синтрови форми по цялата площ. Синтрови езера 
образувани от инфилтрационно-капещи води. По главната ос пещерата е дълга само 145м 
и е разположена върху площ 3150м2. На тази малка площ обаче е събрана голяма 
красота. Железни стълби отвеждат до първата зала, наречена Залата на виметата. 
Характерно за тази зала са сталактитите, наподобяващи вимета. Оттам се преминава в 
голямата зала, която има размери 60х40 и височина 12м. Характерни са сталагмитите 
приличащи на каменен лес (боздугани, свещници). От тавана висят хиляди снежно бели 
сталактити. Голямата зала е забележителна и с културните останки от времето на траките. 
В средата има останки от кръгло огнище, около което са намерени много кости от диви 
животни, бронзова игла и множество керамика. Тази зала е свързана с музикалната зала с 
характерните звънтящи образувания. Югозападно от голямата зала е обособена залата на 
срутището. Името й е свързано със срутените от тавана каменни блокове. Тайнствения 
коридор е дълъг само 25м, но пищната му калцитна украса е уникална. Тя наподобява 
вкаменен дъжд. Най-южната зала носи името вълшебна. Тя е приказка от сребърен 
кристален под и красиви синтрови езера. На излизане тесен проход отвежда до залата на 
брадите. Най-интересен е тавана на тази зала. От него висят разположени в редове 
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тъмнокафяви “бради” – това са част от корените на вековни букови дървета, промъкнали 
се във пукнатините на дебелия до 2м мраморен пласт над тази зала.  

 
История на откриването 
Открита на 03/01/1961г от Генчо Коцев, Георги Златарев и Борис Евтимов от 

"Купена" Пещера. Същата година проучвана от представители на БАН - д-р Г.Марков, 
Н.Джамбазов, Вл.Попов и А.Петров. Материалите от сондажните археологически разкопки 
са датирани от ранно-желязната епоха и трако-римско време като временно жилище от 
тракийското племе беси преди около 2,600г. През 1968 г. Географския институт при БАН и 
"Купена" Пещера извършват детайлни топографски и геоморфоложки подземни и 
надземни проучвания. В началото на 80-те години са проведени и електропроучвателни 
геофизични изследвания. Благоустроена за туристически посещения през 1968г от ГНС-
Пещера. Името е дадено от Ал. Петров поради белотата на пещерните образувания и от 
женска фигура, образувала се по естествен път от синтър във Вълшебната зала.  

 
Данни за пещерата 
Обща дължина: 368м 
Денивелация (- , +): 18м (-18м, 0м) 
Площ: 3150 м2 
Надморска височина: 860м 
 

Местонахождение: Снежанка е пещера, разположена в Баташката планина в 
Родопите и се намира на 5 км от град Пещера. 

Работно време: лятно: 10.00-17.00 ч. без почивни дни 
зимно: 10.00-16.00 ч. почивни дни понеделник и вторник   

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Къщи за гости или хотели в град Пещера 

На палатка в Родопите в близост до пещерата   
За контакти: ТД "КУРЕНА" гр. Пещера ул. Иван Попов 16, тел.: 0350/2359, 

0896/715 972   
Маршрути: Исторически музей - Батак 

Местност Св. Константин 
Язовир Батак 
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Батак — Исторически музей 

 
Исторически музей Батак е създаден 

през 1956г. Близо половин век неговите 
специалисти издирват, изучават съхраняват 
и популяризират богатото културно-
историческо наследство на хората от 
Община Батак. 

 

 
Днес музеят в Батак с богатите си 

фондове и експозиции е културно-просветен 
център, отразяващ динамичните процеси и 
популяризиращ културно-историческото 
наследство на Община Батак като 
своеобразен, специфичен за общината 
интелектуален потенциал. 

 
По начин на финансиране музеят е 

общински. По своя профил и характера на 
фондовете си Исторически музей-Батак е 
общоистоисторически. 

Отдели: 
- Археология 
- Българските земи ХV-ХIХ век 
- Етнография 
- Нова и най-нова история 
- Връзки с обществеността 
 
Батак е известен у нас и в света с 

героизма на жителите си през Априлското 
въстание 1876г. Своеобразният музеен 
комплекс, разположен в центъра на гр.Батак 

разгръща различни страници от историята на този регион. Запознава с бита, душевността 
и героичните борби на населението за свобода и просперитет. Посещението в 
Исторически музей-Батак ще ви накара да се почувствате горди българи. То е най-
бързият начин да се запознаете с многовековната история на района, запазена и 
пренесена през вековете и съхранена за бъдещето. 

 
Църква-костница " Света Неделя"  
Национален исторически паметник на културата (1977). Построена през 1813 г. 

Историята е отредила този храм да стане светиня за всеки българин. През пролетта на 
1876 г хиляди батачани дръзнали да обърнат поглед към светлината на свободата - 
ИСТОРИЯТА ПОМНИ СВИРЕПОТО И ЖЕСТОКО БАТАШКО КЛАНЕ ! Днес борбата им 
олицетворява мечтата за свободна България. Хронологията на събитията и правото на 
духовна и физическа свобода за всеки народ, превърнаха този храм в символ на едно от 
най-значимите събития в българската история Априлското въстание, което е връх в 
национално-освободителните борби на българския народ. 
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Местонахождение: град Батак 
Географски координати: 41° 57' N, 24° 13' E 
Надморска височина: 1036 метра 
Население: 3 792  
Пощенски код: 4580 
Телефонен код: 03553 
 
пл. "Освобождение" № 3   

Работно време: Обектите на исторически музей-Батак са отворени за 
посещение 360 дни в годината. За почивни дни са обявени 
празниците Коледа, Нова година и Великден. 
РЕДОВНО РАБОТНО ВРЕМЕ: 
от 8, 30 ч. до 12, 30 ч. 
от 13,30ч. до 17,30 ч.   

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Къщи за гости или хотели в град Батак 

На палатка покрай язовир Батак 
За контакти: 03553/ 2026 - МУЗЕЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

03553/ 2339 – ДИРЕКТОР 
Маршрути: Разходка из града 

Язовир Батак 
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Трън — Трънското ждрело на река Ерма 

 
Ждрелото на река Ерма, известно и 

като Ломнишкото ждрело на името на 
близкото село, е най-голямата туристическа 
забележителност в Трънския край. Реката 
извира от Власина планина до с. Клисура, 
днес в Сърбия. Само 25 от своите 65 
километра реката тече през България. Тя 
навлиза в нашата страна при с. 
Стрезимировци, преминава през Трън и след 
Ломнишкото ждрело отново ни напуска, за да 
се влее в р. Нишава. Преди своето вливане тя 
образува един от най-красивите и 
величествени проломи в цяла Югоизточна 
Европа - Погановския, край друг стар 
български манастир "Св. Йоан Богослов". 
Коритото на р. Ерма е единственият естествен 
изход от Знеполе. Тя е малка река със 
средногодишен отток от 2-3 куб. м/сек. Тези 
цифри обаче многократно се надвишават при 
топенето на снеговете и по време на поройни 
дъждове. На 22 юни 1948 г. дебитът й 
достигнал рекорд - 180 куб. м/сек. Тази 
цифра е двойно по-голяма от нормалния 
отток на най-пълноводната наша река 
Марица.  

 
Ждрелото на Ерма е на 5 км по асфалтирано шосе от Трън. Дължината му е около 

100 м, а ширината му в най-тясната си част е около 5. През него с рев се провира реката. 
От двете му страни се издигат отвесните скали на върховете Жилав камък на юг и 
Църквището на север. Височината на тези куполовидни скални масиви е около 150-200 м. 
През десния бряг на ждрелото е прокопан изкуствен тунел, който води до с. Банкя. През 
ждрелото се вие и наскоро прокарана екопътека, чиито два моста пресичат реката от 
двете страни на пролома. По скалите са прокарани над десет алпийски катерачни 
маршрута. Пътеката се изкачва до върха на Църквището. 

 
По пътя си срещате останки от древни постройки - римски укрепления по пътя през 

Руй планина. Те са от времето на император Каракала (211-217 г.). Близо до тях, пак 
според Константин Иречек, в една скална дупка, зазидана с врата, е живял отец 
Терапонтий, за когото отец Паисий пише в своята История. Св. Терапонтий живял в Лидия 
по времето на император Валериан и бил свещеник в град Сарди. Популярна легенда за 
него била пренесена механично тук на трънска почва. Името на светеца на 
черковнославянски е св. Йерме (по името на река Хермес в Лидия). От него е дошло и 
името на Ерма. По същия механичен начин някога и св. Петка била "пренесена" в Трън и 
била превърната в тукашна домашна светица. Оттук иде и произходът на трънската 
пословица "Туй Трън, туй света Петка", т.е. "Нерде Шан, нерде Багдад". 
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Местонахождение:  Ждрелото на Ерма е на 5 км по асфалтирано шосе от Трън. 
Работно време: Денонощно 
Печат: Да - в Информационния център на гр.Трън и в хранителния 

магазин срещу него. 
Възможност за нощувка: Къщи за гости или хотели в град Трън. 

На палатка покрай ждрелото. 
За контакти: Туристически - информационния център на гр.Трън 

07731/21 98   
Маршрути: Поход по ждрелото на река Ерма 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

40 
Плевен — Регионален исторически музей, Мавзолей-параклис „Свети Георги 

Победоносец“, Панорама „Плевенска епопея-1877 г.“ 
 

Регионален исторически музей – Плевен  
Регионалният исторически музей в 

Плевен е научен и културно-просветен 
институт, самостоятелно юридическо лице на 
бюджетна издръжка към Община Плевен. 
Осъществява своята дейност по издирването, 
проучването, представянето, опазването и 
популяризирането на паметниците на 
културата, природните образци, флората и 
фауната на територията на Плевенска област, 
където са разкрити значими археологически 
обекти - римският град Улпия Ескус при с. 
Гиген, късноантичната и ранновизантийска 
крепост Сторгозия край Плевен, 
средновековната българска крепост в 
Никопол. По профил музеят е 

общоисторически с природонаучен отдел. В структурата му са включени следните основни 
специализирани отдели и обслужващи звена: Археология, История на България ХV - ХІХ 
в., Нова и най-нова история, Етнография, Природа, Фондове и научен архив, Връзки с 
обществеността, Ателие за реставрация и консервация, Фотолаборатория, Библиотека. 

 
Музеят и музейните фондове са разположени в представителна двуетажна сграда - 

паметник на културата с национално значение, с обща площ от около 7000 м2 и парк с 
открита експозиция на площ от 37 дка. Основният фонд на музея включва над 180 000 
музейни единици. Специализираната библиотека на музея разполага с над 10 000 тома 
научна литература и периодични издания. 

От 1976 г., съвместно с музеите във Враца, Видин и Монтана, музеят в Плевен 
участва в издаването на годишник - Известия на музеите в Северозападна България, от 
който до сега са отпечатани 27 тома. 

 
Местонахождение: град Плевен, ул. "Стоян Заимов" № 3 

Географски координати: 43° 25' N, 24° 37' E 
Надморска височина: 116 метра 
Население: 123 880  
Пощенски код: 5800 
Телефонен код: 064 

Работно време: 9.00 – 12.00 ч. и 12.30 – 17.00 ч. Почивни дни: неделя и 
понеделник; Четвъртък - безплатен ден 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Туристическа спалня (тел. 064/ 34 352) и хотели в града 
За контакти: 064/822623 , 064/822691 , 064/823502 
Маршрути: Мавзолей-параклис "Св.Георги Победоносец" - град Плевен 

Панорама "Плевенска епопея-1877 година" - град Плевен 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

40 
Плевен — Регионален исторически музей, Мавзолей-параклис „Свети Георги 

Победоносец“, Панорама „Плевенска епопея-1877 г.“ 
 

Мавзолей-параклис „Свети Георги Победоносец“ 
Мавзолеят е издигнат през 1907 г. в 

знак на вечна благодарност към подвига на 
загиналите при обсадата на града 31 000 
руски и 7 500 румънски войни. 

 
В криптата се съхраняват кости на 

загиналите при Плевен български, руски, 
румънски, финландски, украински, белоруски 
и молдовски войни. Иконостасът и иконите са 
творби на видни български майстори. 

 
 
 
 
 

Местонахождение: град Плевен 
Географски координати: 43° 25' N, 24° 37' E 
Надморска височина: 116 метра 
Население: 123 880  
Пощенски код: 5800 
Телефонен код: 064 

Работно време: 09.00-12.00 и 13.00-18.00 ч. 
почивни дни - неделя и понеделник 

Печат: Не 
Възможност за нощувка: Туристическа спалня град Плевен - телефон 064/ 34 352. 

Хотели в град Плевен. 
За контакти: Регионален исторически музей Плевен: 

064/822623 - директор 
064/822691 - секретар 
064/823502 - връзки с обществеността 

Маршрути: Разходка из град Плевен 
Регионален исторически музей Плевен 
Панорама "Плевенска епопея-1877 година"  град Плевен 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

40 
Плевен — Регионален исторически музей, Мавзолей-параклис „Свети Георги 

Победоносец“, Панорама „Плевенска епопея-1877 г.“ 
 

Панорама „Плевенска епопея-1877 г.“ 
През 1977 г. по повод 100-

годишнината от освобождението на Плевен, 
на самото бойно поле, в Скобелев парк 
музей, е изградена панорама “Плевенска 
епопея 1877 г.” Автори на архитектурния 
проект са Пламена Цачева и Иво Петров с 
проектантски колектив. Строителството на 
паметника започва на 19 януари 1977 г.. 
Тържественото му откриване е на 10 
декември 1977 г., в деня на стогодишнината 
от освобождението на Плевен. 

 

 
Николай Василиевич Овечкин /Военно 

студио “М. Греков” – гр. Москва, Русия / е 
автор на живописната част, главен 

изпълнител и ръководител на колектива от 13 руски и български художници: В.Щербаков, 
И. Кабанов, А. Чернишов, М. Ананиев, Н. Овечкин, Д. Дончев, В. Есаулов, В. Лемешев, Хр. 
Бояджиев, Г. Есаулов, В. Таутиев, Ю. Усипенко, А. Троценко. 

 
Сградата има форма на пресечен конус, носен от четири стилизирани щика. Три 

хоризонтални пръстена символизират трите щурма на Плевен, а пръстенът с щиковете - 
блокадата на града. Височината на корпуса с щиковете е 47 м, общата кубатура е 54 000 
м 3. Панорама ”Плевенска епопея 1877 г.” се състои от четири зали: уводна, панорама, 
диорама и заключителна. 

 
Уводна зала - Шест живописни платна /4 Х 3.60 м/ отразяват моменти от 

българската история и Руско-турската война от 1877-78 г,; Османско иго; Априлско 
въстание; Манифестация в Санкт-Петербург в подкрепа на българския народ; Руската 
армия преминава река Дунав; Защита на Самарското знаме; Боят на Шипка. 

 
Панорамна зала – Панорамното платно/ 115 х 15 м/ изтъкано от лен, с един 

вертикален съединителен шев е монтирано в зала с диаметър 40 м. Общата му площ, 
заедно с предметния план е 2 375 кв.м. Перспективата на изображение е 8 – 10 км. 

 
На панорамното платно е пресъздадено най-мащабното и кръвопролитно сражение 

за Плевен – Третият щурм /11-12 септември 1877 г./. Посетителят се озовава в центъра на 
бойното поле, на най-високия хълм край града, на позициите на турската армия между 
редутите “Кованлък” и “Иса-ага”. Оттук се виждат градът и заобикалящите го многобройни 
хълмове, атакуващите руски и румънски полкове, отбраняващите се турски части, 
местоположението на руското командване и на щаба на Осман паша. На този ден руси и 
румъни атакуват града от изток, югоизток и юг. Централно място е отредено на бойните 
действия на южния участък, водени от отряда на генерал М.Д.Скобелев. С художествени 
средства са пресъздадени драматизмът и напрежението на боя на Зелените възвишения, 
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където руските войни щурмуват под силен вражески огън турските укрепления “Кованлък” 
и “Иса-ага”.  

 
Показан е кулминационният момент, 

когато изчерпал всички резерви, генерал 
Скобелев, известен не само с военния си 
талант, но и с личната си храброст, сам 
застава начело на отряда и повежда напред 
атакуващите колони. 

 

 
След кратък ръкопашен бой, 

“Кованлък” е превзет, а час по-късно пада и 
“Иса-ага”. Турската отбрана за първи път е 
пробита в цялата й дълбочина и пътят към 
Плевен е открит. В продължение на 30 часа, 
без почивка и помощ, войниците на Скобелев 
отбиват пет турски контраатаки. На другите 
два участъка щурмът е неуспешен и руската 

армия отстъпва още на 11 септември. Продължава да се сражава само Скобелевият отряд 
срещу две трети от войската на Осман паша. Руското командване, вече оценило този щурм 
като неуспешен, отказва подкрепление. Последните защитници на Зелените възвишения, 
изпълнили до край войнишкия си дълг, напускат кървавия хълм по заповед на Главното 
руско командване в 17 часа на 12 септември. 

 
В общата композиция на бойното поле е отредено място на изпълняващите 

хуманния си дълг руски лекари, милосърдни сестри и санитари. Всестранна помощ на 
руската армия оказва и местното българско население. 

Въпреки проявените храброст, мъжество и издръжливост от руските и румънски 
войни, Третият щурм завършва с неуспех. Дадени са много жертви. Само в отряда на 
генерал Скобелев убитите и ранените са 6 500, и затова долината пред турските 
укрепления, напоена с тяхната кръв, е наречена “Мъртва”. Общите загуби в румънската 
армия са около 3 хиляди убити и ранени, в руската – около 13 хиляди. 

Поредният неуспех и многобройните жертви налагат промяна в тактиката. По план 
и под командване на генерал Тотлебен започва тримесечната блокада на Плевен. 
Изтощена физически, изпълнена с несигурност и страх, турската армия е принудена да 
направи своя съдбовен избор.  

 
Диорамна зала - живописното платно /17/5м/ отразява последния бой за Плевен в 

долината на р. Вит на 10 декември 1877 г. Обща площ заедно с предметния план - 150 
кв.м. 

 
На 28 ноември/10 декември /1877 г., след тримесечна изолация, Осман паша се 

опитва да пробие блокадната линия с цел да се оттегли към София. В долината на р. Вит, 
след полудневен кръвопролитен бой, Гренадирският корпус на генерал Ганецкий 
разгромява и пленява 43 хилядна турска армия. Победен е един от най-талантливите 
турски военачалници -маршал Осман паша, попадат в плен и 10 паши, 128 щабни 
офицери, 77 оръдия и много бойни знамена.  

 
Заключителна зала 
Две картини /4 Х 3.60/ показват капитулацията на Осман паша и зимното 

преминаване на Балкана от руската армия. 
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Освобождението на Плевен е преломен момент в хода на Руско-турската война. 
Руската армия, преодоляла най-тежкото препятствие по своя път, осъществява считаната 
за невъзможна от военните специалисти операция – зимно преминаване на Балкана. Само 
месец и половина след падането на Плевен турското правителство моли за мир. На 19 
февруари /3 март/ 1878г. в Сан Стефано е подписан мирният договор между Русия и 
Турция, по силата на който България възстановява своята държавност.  

 

Военни униформи, оръжие и 
артилерийски принадлежности от Руско-
турската война 1877-1878 г. допълват 
художествената експозиция в 
Заключителната зала. 

Постоянната експозиция от 
оригинални литографии от края на ХІХ в., 
подредена в ротондата на Панорама 
“Плевенска епопея 1877 г.” обединява темата 
за Освобождението, представя моменти от 
Руско-турската война 1877-1878 г. и епизоди 
от национално-освободителните борби на 
българския народ в епохата на 
Възраждането. Важно място сред тях заемат 
сраженията на четите на Хаджи Димитър и 
Стефан Караджа, Плевенската епопея и 
отзвукът от тези събития в освободена 
България, Европа и Русия. Изработени по 
вре-ме или непосредствено след събитията, 
които отразяват, представените литографии 
са исторически достоверни. 

Експозицията допълват художествени 
произведения на утвърдени български, руски 
и румънски автори: икони на худ. Г. Данчов, 
скулптурна фигура на ген. М.Д.Скобелев 

/автор А. Спасов/, бюстове на военни дейци, участници в Руско-турската война 1877-1878 
г. /автори П. Трубецкой и Ф. Щорк/, графики на Сидония Атанасова, отразяващи 
Плевенската епопея и оригинални проекти от кон-кур-са за изграждане на параклис 
мавзолей "Св. Георги Победоносец" в Пле-вен /1903 г./. 

 
Местонахождение: град Плевен 

Географски координати: 43° 25' N, 24° 37' E 
Надморска височина: 116 метра 
Население: 123 880  
Пощенски код: 5800 
Телефонен код: 064 

Работно време: Лятно (1 май - 31 октомври): 9.00 - 12.00 ч. 12.30 - 18.00 ч. 
Зимно (1 ноември - 30 април): 9.00 - 12.00 ч. 12.30 - 17.00 ч. 

Печат: Да - на касата 
Възможност за нощувка: Туристическа спалня (тел. 064/ 34 352) и хотели в града 
За контакти: 064/830 251 
Маршрути: Регионален исторически музей Плевен 

Мавзолей-параклис "Св.Георги Победоносец"  град Плевен 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

41 
Пловдив — Архитектурно-исторически резерват „Старият Пловдив“, Исторически 
музей, Етнографски музей, Античен театър, Черква „Свети Свети Константин и 

Елена“ 
 

Архитектурно-исторически резерват „Старият Пловдив“ 
Останки от античността, 

Средновековието, Възраждането и модерна 
култура съжителстват, вплетени в 
неустоимата красота на този вечен 
град.Пловдив е съхранил в себе си 
изключително ценни паметници на културата 
- Римски стадион, театър на античния 
Филипопол, великолепни цветни мозайки, 
Античния форум и крепостните врати, 
римския акведукт, разкопки на първите 
тракийски поселища. На Трихълмието грее 
цял живописен квартал с най-ярки 
представители на българската възрожденска 
архитектура. За изключителни заслуги в 
опазването, реставрацията и консервацията 

на паметниците на културата Старият град бе отличен със златен медал на ЮНЕСКО.  
 
Хилядолетната история на Пловдив започва в най-северната точка на Трихълмието. 

В археологическия комплекс “Небет тепе” останки от предисторическо селище 
съжителстват с руини от римски и елинистични крепости, които защитавали града до 
завоюването му от турците. 

 
Крепостните стени 
Останките от двете крепостни стени с техните врати са най-многобройни и видими 

сред монументите от римския период. Една разходка по Трихълмието дава представа за 
древните укрепления, датиращи от времето на римляните и Византия. Безспорно сред 
крепостните врати най-колоритната и запазената е Хисар капия, построена по време на 
императорите Траян и Марк Аврелий. Останките от втората крепостна стена на 
Тримонциум показват, че тя е имала солидни кули и бойници, била е висока 8 м и дебела 
2,3 м, направена от огромни каменни блокове, хоризонтално свързани с метални сглобки. 
Открит е таен вход към крепостта, който свързвал акрополиса с брега на р. Марица чрез 
тунел и стълбище, вдълбано в скалите на Небет тепе. 

 
Античният форум 
Жилищният район, открит при полагането на основите на хотел “Тримонциум”, 

обхваща площ от 0,6 хектара. Улиците в този квартал са покрити с големи сиенитени 
плочи. Интересен е фактът, че жилищните сгради се издигат направо от бордюрите на 
улицата. Частите от форума, отворени за посетители, показват ясно различните нива в 
строителството на тракийската агора от пясъчник и добре запазените римски останки от 
мрамор. Кварталът се е намирал извън пределите на града и вероятно е разрушен от 
пожар през средата на 3 в. 
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Римският стадион 
Под днешния търговски център на града лежи фантастичен римски стадион, чийто 

трибуни били построени на склоновете на Сахат тепе и Таксим тепе. Стадионът има 
формата на подкова, с дължина 180 м и места за 30 000 зрители, което говори за 
големината на града по това време. Има основания да се приеме, че провежданите тук 
игри датират от времето на император Септимус Северус (193-211 г.). Най-бляскавите 
състезания били т. н. Питиани и Александрийските игри, които били организирани по 
модела на гръцките олимпийски игри. Основните спортни дисциплини били хвърляне на 
диск и копие, бягане, скокове, борба, стрелба. Игрите се провеждали на всеки 4 г. и 
продължавали няколко дни. 

 
Местонахождение:  град Плoвдив 

Географски координати: 42° 9' N, 24° 45' E 
Надморска височина: 164 метра 
Население: 375 137  
Пощенски код: 4000 
Телефонен код: 032 

Работно време: Денонощно 
Печат:  
Възможност за нощувка: Хотели в град Пловдив 
За контакти:  
Маршрути: Разходка из град Пловдив 

Исторически музей - Пловдив  
Етнографски музей - Пловдив 
Античен театър град Пловдив 
Църква "Св. св. Константин и Елена"  град Пловдив 
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41 
Пловдив — Архитектурно-исторически резерват „Старият Пловдив“, Исторически 
музей, Етнографски музей, Античен театър, Черква „Свети Свети Константин и 

Елена“ 
 

Исторически музей – Пловдив 
Исторически музей Пловдив е създаден 

през 1951 г. като научен и културен институт 
за събиране, опазване, научно изследване и 
популяризиране на историческите 
свидетелства за миналото на Пловдив и 
Пловдивския край за периода от ХV до ХХ в. 
Експозициите на музея са разположени в три 
отделни сгради - паметници на културата. 

 
Експозиция ”Българско възраждане”  
Уредена в къща "Георгиади" на ул. 

"Цанко Лавренов" 1 в Старинен Пловдив 
Телефон: 032/ 623378 
 

Експозиция “Съединение на България от 1885 г.” 
Разположена е в сграда, строена за Областно събрание на Източна Румелия на 

площад "Съединение" 1 
Телефон: 032/ 629409 
 
Експозиция “Българско книгоиздаванe" 
Разположена в дома на Христо Г. Данов на ул. "Митрополит Паисий" 2 в Старинен 

Пловдив 
Телефон: 032/ 629405 
 

Местонахождение:  град Плoвдив 
Географски координати: 42° 9' N, 24° 45' E 
Надморска височина: 164 метра 
Население: 375 137  
Пощенски код: 4000 
Телефонен код: 032 
пл.”Съединение” №1   

Работно време: Работно време: 9.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00 
Почивен ден: неделя (зимен сезон: събота и неделя) 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Пловдив 
За контакти: Директор: 032/ 269 955 

Уредници: 032/ 32 629 409 
Маршрути: Архитектурно-исторически резерват "Стария Пловдив" 

Етнографски музей - Пловдив 
Античен театър град Пловдив 
Църква "Св. св. Константин и Елена" - град Пловдив 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

41 
Пловдив — Архитектурно-исторически резерват „Старият Пловдив“, Исторически 
музей, Етнографски музей, Античен театър, Черква „Свети Свети Константин и 

Елена“ 
 

Етнографски музей – Пловдив 
Идеята за създаване на етнографски 

музей датира от края на 1891 г. След четвърт 
век по предложение на Стою Шишков учител, 
изследовател, журналист и издател, местната 
администрация решава създаването на 
Окръжен музей, в който да се съберат 
материалите, характеризиращи миналото и 
настоящето на Пловдивски окръг в 
историческо, икономическо, художествено и 
битово отношение. Първи секретар и 
единствен служител на музея е Шишков, а 
годината е 1917. Следва период на 

събирателна работа, фото заснемане, популяризаторска дейност. Към 1930 г. музейните 
ценности са над 500. През 1931- 32 г., въпреки аргументираната съпротива на Стою 
Шишков, от съображения за икономии администрацията прехвърля това скромно 
имущество към Народна библиотека и музей. През 1938 г. по инициатива на кмета на 
града Божидар Здравков е поставено второто начало на съвременния музей: най-
представителната къща на възрожденския Пловдив Куюмджиевата е предопределена за 
Общинска къща-музей.  

 
На 14 октомври 1943 г. новият дом на музея е открит за посещения като къща-

експонат. През 1949 г. Общинската къща-музей се преименува в Народен Етнографски 
музей. През 1952 г. е наредена постоянна експозиция, обновена изцяло през 1962 г. Над 
40-те хиляди предмети в неговите хранилища са разделени във фондовете: Селско 
стопанство, Занаяти, Тъкани и облекло, Мебели и интериор, Музикални инструменти и 
обреден реквизит, Произведения на изобразителното изкуство. Оформени са Фототека, 
Научен архив и Библиотека. В последните години екипът на Етнографски музей Пловдив 
работи по преструктурирането на експозицията с акцент върху градската култура област, 
в която е огромният потенциал на тази институция. 

 
Селско стопанство 
Фондът е комплектуван от инструменти и съдове (общо около 1000 инвентарни 

единици), използвани в стопанската дейност на населението в района от Родопите до 
Розовата долина и най-вече специфичните за областта винарство, тютюнопроизводство, 
оризарство, розоварство, градинарство и овцевъдство. Сред експонатите правят 
впечатление барутник от рог, датиран 1757 г., календарите-рабоши, дизиите от чанове, 
инвентар на карловска розоварна (1876 г.). 

Фондът е представен в експозицията с две зали. 
 
Занаяти 
Фондът съдържа над 7 000 инвентарни единици - занаятчийски произведения и 

инструменти. Основните колекции са: медни съдове (една от най-богатите в страната, с 
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образци от средата на ХVІІІ до края на ХІХ в.); керамика; ковано желязо; накити и 
църковна утвар; печати и знамена на занаятчийски организации. 

 
Четири от залите на музея са отделени на занаятите: абаджийство; грънчарство; 

медникарство и железарство; златарство. 
 
Тъкани и облекло 
Със своите над 11 000 експонати това е най-големият фонд на музея. Тъканите са 

разпределени в два дяла: дребноформатни (пешкири, месали и малки покривки) и 
едроформатни (килими, черги, козяци, плъсти, покривки, китеници, халища, платове за 
дюшеци и юргани). Уникални са датираните килими от средата и края на ХІХ в. 

 
Богата е сбирката и от традиционни носии и градски костюми не само от региона, а 

и от други краища на страната. Особено интересна е колекцията от бельо от края на ХІХ - 
началото на ХХ в. 

 
В експозицията фондът заема две зали и салонът на втория етаж. 
 
Мебели и интериор 
Фондът включва над 800 експоната, които са датирани от началото на XIX до 

средата на XX век. Сред тях се отличават ценните колекции от изписани порцеланови 
чинии, газени лампи, чугунени и кахлени печки, гарнитури за мека мебел, писани ракли и 
сандъци. 

 
Представителна част на фонда е разположена в три зали - гостна стая на заможно 

пловдивско семейство от края на XIX век, "Копривщенска" и "Родопска" стая. Стилни 
масички, столове, канапета и фотьойли в двата салона на музея допълват експозицията и 
внасят в нея разнообразие. 

 
Музикални инструменти 
Във фонда се съхраняват 5 400 експоната. Основните колекции са: грамофони и 

грамофонни плочи, кавали, мартеници, великденски яйца. Грамофоните, някои, от които 
са от началото на ХХ в., заедно с плочите, пианата и латерните представят градската 
култура през отминалото столетие. Наред с тях фондът разполага и с разнообразни 
народни инструменти от региона - гайди, дудуци, кавали, гъдулки, окарини. 

 
В музея се съхранява голяма част от личния архив на известния български 

музикант, диригент и музиколог - Ангел Букорещлиев, както и хармониумът на Найден 
Геров от началото на 60-те години на ХІХ век, първият клавишен инструмент доставен в 
Пловдив за светски нужди. 

 
Фондът е представен в експозицията с една зала. 
 
Произведения на изкуството 
Произведенията на изобразителното изкуство в Етнографския музей наброяват над 

100 ценни картини, икони, статуетки, пана, дърворезба, метална пластика. Сред авторите 
са художници като Симеон Велков, Коста Форев, Георги Божилов - Слона, Димитър Киров, 
Колю Витковски. 

 
Със своите над 2000 инвентарни единици Фототеката притежава голям 

информационен потенциал за научни интерпретации и илюстрации на живота в Пловдив и 



НАЦИОНАЛНО  ОБЕДИНЕНИЕ  
СЪХРАНИ  БЪЛГАРСКОТО  
гр. София 1000, п.к. 945 www.suhranibulgarskoto.org 

+359 878 180 101/2/3 info@suhranibulgarskoto.org  
 

 
- 203 – 

Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

 

Пловдивския край - портрети, облекло, архитектура, бит, празнична обредност и др. По-
голямата част от снимките са черно-бели върху картон и датират от началото на ХХ век, а 
техни автори са най-известните фотографи на своето време К. Савов, Д. Коцев, А. 
Коларов, А.Томов и др. 

 
Експозицията включва уникалното платно на Иван Мърквичка "Пазар в Пловдив" 

(1888 г.) - едно от първите, които отразяват всекидневния живот на българския град след 
Освобождението. 

 
Местонахождение: град Плoвдив 

Географски координати: 42° 9' N, 24° 45' E 
Надморска височина: 164 метра 
Население: 375 137  
Пощенски код: 4000 
Телефонен код: 032 
 
ул. "Д-р Чомаков" 2   

Работно време: Лятно работно време: 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:30 
Петък: 14:00 – 17:30 
Почивен ден: понеделник 
 
Зимно работно време: 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 
Петък: 14:00 – 17:00 
Почивен ден: понеделник 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Пловдив 
За контакти: 032/ 625654- Информация 

032/ 625257 - Директор 
032/ 626328 - Връзки с обществеността 
032/ 626339 – Уредници 

Маршрути: Разходка из град Пловдив 
Архитектурно-исторически резерват "Стария Пловдив" 
Исторически музей - Пловдив  
Античен театър град Пловдив 
Църква "Св. св. Константин и Елена"  град Пловдив 
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Пловдив — Архитектурно-исторически резерват „Старият Пловдив“, Исторически 
музей, Етнографски музей, Античен театър, Черква „Свети Свети Константин и 

Елена“ 
 

Античен театър - Пловдив 

 

Античният театър, известен погрешно 
и като Амфитеатъра, е най-голямо 
постижение в областта на реставрацията на 
паметниците от античността у нас. Построен е 
в началото на 2 век, по времето на римския 
император Траян. Театърът е разположен в 
естествената седловина между Джамбаз тепе 
и Таксим тепе. Театърът е проучен 
археологически, консервиран и реставриран 
под ръководството на Л. Ботушарова и В. 
Коларова в периода 1968-1984 г.  

Зрителната му част (театронът) е 
амфитеатрален и разделен на два ранга, 
всеки състоящ се от 14 реда седалки, 
издялани от мрамор, разделени на сектори от 

спускащите се към сцената стълбища. Двата ранга са разделени с широка хоризонтална 
пътека. Откъм страната на сцената се издига двуетажна постройка, наречена скене, със 
странични крила. Открити са надписи и изящни статуи, които сега са включени в 
архитектурата на сградата. Античният театър имал възможност да побере от 5 до 7 хиляди 
зрители. Голяма част от постройката е разрушена в края на IV век от пожар или 
земетресение, след което останали 20 от общо 28 реда на амфитеатралния театрон, 
скенето се срутило до основи, въпреки това чрез обстойни археологически проучвания е 
направена сполучлива реставрация. 

В днешно време античният театър е адаптиран към съвременния културен живот на 
Пловдив и побира около пет хиляди зрители. 

Тук се провеждат редица културни прояви, сред които Верди фестивал и 
Международният фолклорен фестивал. 

 
Местонахождение: град Плoвдив, театърът е разположен в естествената седловина 

между Джамбаз тепе и Таксим тепе. 
Географски координати: 42° 9' N, 24° 45' E 
Надморска височина: 164 метра 
Население: 375 137  
Пощенски код: 4000 
Телефонен код: 032 

Работно време: Денонощно 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Пловдив 
Маршрути: Архитектурно-исторически резерват "Стария Пловдив" 

Исторически музей, Етнографски музей 
Църква "Св. св. Константин и Елена"  град Пловдив 
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 Пловдив — Архитектурно-исторически резерват „Старият Пловдив“, Исторически 
музей, Етнографски музей, Античен театър, Черква „Свети Свети Константин и 

Елена“ 
 

Черква „Свети Свети Константин и Елена“ 
Разположена е върху руините на 

античната крепост в Стария град, досами 
Хисаркапия.Християнско светилище на това 
място е имало още в началото на IV век. 
Първоначално било посветено на Севериан и 
Мемнос, обезглавени тук през 304 г. заради 
християнската си вяра заедно с 36 
пловдивски мъченици. След края на 
гоненията и признаването на християнството 
в 313 г. от св. император Константин Велики 
църквата започва да носи неговото име и 
това на майка му. 

 

 
През 1830 година кирпичените стени 

на храма са в руини. Това наложило 
събарянето му и построяването на нов. За 
целта тогавашният църковен предстоятел 
Тодор Моравенов, виден абаджия, родом от 
Копривщица, събрал и предоставил 200 
хиляди гроша. 

 
Новопостроената църква била една от 

най-големите за времето си - 26 на 18 метра, 
при височина 8 метра. Новост бил 
разположеният над входа й вътрешен балкон, 
предназначен за женско отделение. До него 

дамите са се качвали по двете богато изрисувани външни стълби. По онова време, за да 
не смущават мъжката половина, в храмовете жените са се молели в изолирани сектори. 

 
Уникален за Пловдив е и изработеният във Виена от българския майстор Йоан 

Пашкула иконостас. Резбата му е изцяло в бароков стил, а покритието - от полихром и 
злато. Целият първи ред олтарни икони пък са изрисувани от известния български 
иконописец Захари Зограф, който от 1836 до 1840 г. е живял и работил под тепетата. 
Негово дело са храмовата икона "Св Константин и Елена", както и "Св. Богородица с 
младенеца", "Иисус Христос Вседържител", "Св. Иоан Кръстител" и други. 

 
В най-стария пловдивски храм са се съхранили през вековете и други ценности на 

средновековната иконопис. Това е малката чудотворна икона с образите на Константини 
Елена. Изработена през XIV век, дълги години тя била реликва в семейството на ктитора 
Тодор Моравенов, който я подарил на храма след неговото обновяване в 1832 година. За 
чудотворното влияние на тази икона под тепетата се носят легенди. Стотици са онези, 
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които разказват, че след молитва пред нея са се избавили я от коварна болест, я от друга 
беда. 

 
"Преди две години дъщеря ми заболя от неизлечима болест. Предстоеше й 

операция, за успешния изход на която лекарите не даваха почти никаква надежда. Тогава 
влязох тук, запалих свещ и се молих горещо пред иконата в продължение на няколко 
часа. Докато бях в храма, дъщеря ми получила криза и се наложило да я оперират по 
спешност. В момента е жива и здрава, хвала на Бога и на проводниците му св. Константин 
и майка му Елена". Това разказва една от постоянните посетителки в църквата - г-жа 
Василева. 

 
От XIV-XV в. са и старите олтарни икони,изложени в съседната на църквата 

Галерия на пловдивската иконопис. Завършилите през 90-а реставрационни работи, 
продължили цели 17 години, дадоха своя резултат. Така че днес "Св. св. Константин и 
Елена" е единственият пловдивски православен храм, чиято оригинална гръцка стенопис 
е изцяло запазена. 

 
При разкопките под абсидата на църквата са разкрити антична правоъгълна кула, 

свързана с отбраната на източната крепостна порта Хисаркапия, и костница, съхраняваща 
костите на десетки поколения знатни пловдивчани. Днес те са погребани от източната 
външна страна на храма. Това съобщава надписът на мраморна плоча, поставена върху 
общия им гроб. 

 
Зад високия дворен зид на църквата са разположени още строеният в началото на 

18 в. Божигробски метох, където векове наред се е помещавало представителството на 
Светия град Ерусалим, сградата на клисарницата, високата 13 метра пететажна 
камбанария и преустроеното днес в Иконна галерия някогашно училище по вероучение. 

 
В малката църковна библиотека са съхранени над 150 старинни богослужебни 

книги, някои на възраст повече от 120 години. Сред тях особено ценни са 24-те тома 
тълкувания на св. Иоан Златоуст. 

 
Днес в най-старата твърдина на християнството под тепетата няма постоянно 

действащ свещеник. Обслужват я тримата духовници от църквата "Св. Марина", които 
изнасят богослужения само в петък и неделя. През останалото време ключодържец на 
храма е 85-годишният латернаджия Данчо Троев. От 25 години насам той е едновременно 
атракция за туристите и пазач на обителта. С гордост споменава, че председателят на 
"Св. св. Константин и Елена" отец Йордан му е поверил дори ключовете на църковната 
библиотека. 

 
Въпреки липсата на постоянно духовно лице, църквата на равноапостолите 

Константин и Елена е най-посещаваният от български и чужди туристи православен храм 
в града. "Повечето идват от София и се отбиват на път за Бачковската обител", разказва 
служителка в църквата. И добавя, че засиленият интерес напоследък явно се дължал на 
факта, че няколко от столичните агенции са включили храма в обходните си маршрути. 
Най-големият процент сред чуждите посетители на църквата бил този на гърците, които я 
считали за част и от собствената си история. 

 
Местонахождение: град Плoвдив 

Географски координати: 42° 9' N, 24° 45' E 
Надморска височина: 164 метра 
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Население: 375 137  
Пощенски код: 4000 
Телефонен код: 032 

Работно време: лятно: 9.00-18.00; събота и неделя: 8.00-19.00 ч. 
зимно: 9.00-17.00 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Пловдив 
За контакти:  
Маршрути: Разходка из град Пловдив 

Архитектурно-исторически резерват "Стария Пловдив" 
Исторически музей - Пловдив 
Етнографски музей - Пловдив 
Античен театър град Пловдив 
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Перущица — Исторически музей 

 
На юг от днешна Перущица все още 

личат развалините на някогашния древен 
град Драговец. На запад се е издигала 
крепостта Перестица, брънка от 
отбранителната верига на Второто Българско 
царство. Археологията доказва, че в дългата 
си история Перущица е техен наследник, 
носейки името на славянския бог Перун. 

 

 
Връхна точка е участието на цялото 

население в национално-освободителните 
борби с яркото си проявление през 
Априлското въстание 1876 г., в които "младо 
и старо" воюва с примитивни оръдия срещу 
огромната феодална Османска империя. 

Перущица е била потопена в кръвта на героичното си население. В историческия музей в 
града се пазят ценни експонати, свързани с историческото минало и героизма на 
населението от района. 

 
Историческият музей в Перущица е създаден през 1955 г. и в експозицията си 

развива историята на селището, преминавайки през поселенията на траки, славяни, сред 
които се открояват руините на базиликата "Червената църква" от края на V век от Христа 
с уникалността на архитектурните си форми и стенописи, чиито жители са оставили диря 
в по-късното духовно развитие на градчето през време на възраждането на българския 
народ през XV-XIX векове - икономическото им замогване заедно с просветното и 
културното им развитие оставя отражение върху борбите за своята просвета, църква и 
култура. 

 
Местонахождение: град Перущица  

Географски координати: 42° 3' N, 24° 33' E 
Надморска височина: 473 метра 
Население: 5 395 
Пощенски код: 4225 
Телефонен код: 03143 
 
ул. “Петър Бонев” № 1 

Работно време: 09.00-12.00 и 14.00-17.00 часа 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Туристическа спалня "Перущица" - Стопанисва се от 

туристическо дружество "Върховръх". Тел. 03143/ 23 03, 
03143/ 23 28 
Къщи за гости и хотели в град Перущица. 
На палатка в полите на Родопите. 

За контакти: 03143/ 2205 
Маршрути: Червената църква 
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Пеметника на града - оттук се открива великолепна гледка към 
низината. 
хижа Върховръх 
 
От хижа Върховръх: 
вр. Върховръх (1633 м) - 0,15 часа 
х. "Чурен" - 0,30 часа (2 км по асфалтов път) 
вр. Комаров камък (1693 м) с паметник на загиналите 11 
перущенци през 1912 г. - 1,00 часа 
х. "Бряновщица" - 2,30 часа 
х. "Родопски партизани" - 4,00 часа 
х. "Атанас Спиридонов" - 4,30 ч, х. "Персенк" - 5,00 часа 
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Къща-музей „Иван Вазов“ 

Патриархът на българската литература 
Иван Вазов е роден на 9 юли 1850г. в град 
Сопот в старата къща на своя род, построен 
през XVIII век от неговия прадядо. Тя е 
опожарена през юли 1877 година по време на 
Руско-турската освободителна война. 

 

 
През 1920г. в навечерието на 

юбилейните тържества в чест на 70-
годишнината от рождението и 50 години от 
началото на литературната дейност на поета 
сред Сопотската дружба в София възниква 
идеята за възстановяване на родния му дом. 
В дена на Вазовия юбилей 24 октомври 
1920г. е създаден “Комитет за постройка 

паметник и къща музей на народния поет Иван Вазов в град Сопот”. Започва събирането 
на средства. Проектът за възстановяване на родния дом на поета е изработен от 
архитекта на Археологическия музей в София Александър Рашенов въз основа на 
указания на генерал Георги Вазов и Вазовата сестра Въла Вазова-Фетваджиева. През 
1920г. по молба на художника Георги Черкезов Иван Вазов прави скица на дома, в който 
е израсъл. Тя също е използвана при възстановката. 

 
През 1930г. италианският професор по български език и литература в Римския 

университет Енрико Дамиани посещава Сопот придружен от писателя Николай Райнов и 
двамата препоръчват да се побърза с отриването на къщата музей на Иван Вазов. 

 
Строежът започва през 1931г. Вътрешната уредба на дома е направена под 

ръководството на директора на Етнографския музей в София Ст. Л. Костов въз основа на 
сведения на Вазовите братя и Вазовата сестра Въла Вазова-Фетваджиева. По негова идея 
в едно от помещенията е подредена и бръснарницата на Хаджи Ахил с Вазовите 
колоритни герои от повестта “Чичовци” и Разказа “Хаджи Ахил”. 

 
На 6 юни 1935г. целият Сопот е окичен със знамена, килими и рози. Цар Борис III 

произнася реч и официално обявява къщата музей за открита. Пловдивският митрополит 
Максим отслужва панахида и водосвет. Слово произнася проф. Михаил Арнаудов. 

 
През 1964г. дома на Вазов в родния му град е обявен за паметник на културата от 

национално значение.  
По случай 120-годишнината от рождението на народния поет на 8 юли 1970г. е 

открита експозиция за жизнения му и творчески път в построената до дома му сграда. 
 
Къщата-музей "Иван Вазов" в Сопот носи атмосферата на възрожденската епоха 

със своя неповторим колорит, лъхащ от багрите на сопотските черги и китеници, тъкани 
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от сръчните ръце на Вазовата майка - Съба Вазова. Тук, в кухнята с камината около 
софрата се е събирало многолюдното Вазово семейство ... 

 
На преклонна възраст в цикъла "Под Амбарица" на своята лебедова песен - 

стихосбирката "Люлека ми замириса" (1919г.) Иван Вазов посвещава на родния си дом 
няколко поетични творби. 

 
Местонахождение: град Сопот 

Географски координати: 42° 39' N, 24° 45' E 
Надморска височина: 416 метра 
Население: 10 075  
Пощенски код: 4330 
Телефонен код: 03134 

Работно време: 08:00 - 12:00 
13:00 - 17:00 
Почивен ден понеделник 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Сопот. 

На палатка в полите на Стара планина 
За контакти: 03134/ 2170 
Маршрути: Най дългият лифт на Балканите ще ви потопи само след 20 

минути в защитените територии на Национален парк 
"Централен Балкан" и хубавите старопланински хижи. Ако сте 
любител на екстремните спортове, то Сопот е най-доброто в 
България и Европа място за парапланеризъм, маунтенбайк, 
скално катерене, планински маратон и други. Европейския 
център за екстремни спортове и медитация "Шамбала" 
домакинства ежегодно много национални и международни 
състезания по екстремни спортове, а през месец Април 2005 г. 
градът бе домакин на първия старт за Световната купа по 
парапланеризъм. Отлични условия за активен спорт и 
подготвителни лагери предлага богатата спортна база в града - 
поддържан стадион и две помощни игрища, спортна зала, 
закрит плувен басейн, зали за вдигане на тежести, тенис 
кортове. Два хотела и един мотел, множество частни квартири 
и битови заведения, предлагат на туриста пълноценен отдих и 
развлечение. Богатия културен живот, съхранените традиции и 
възрожденски дух, красивата природа, отличните условия за 
спорт и туризъм, романтиката на възрожденските къщи и 
исторически места, както и добрата инфраструктура, 
превръщат Сопот в предпочитана дестинация за вътрешния и 
международен туризъм. 
 
Природни забележителности и паметници на културата 
На 500 м. северно от Анево има останки от римска пътна 
станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от 
средновековния град-крепост Аневско кале от XII - XIV в. - 
едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. 
Името Сопот означава "изкуствен воден улей" (вода прекарана 
през дървена или метална тръба (чучур). Многобройните 
течащи сопотски чешми, около 20 на брой, и досега красят 
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града. Сопот е град с богат духовен, културен и книжовен 
живот. Сред неговите забележителности са: Къща-музей "Иван 
Вазов", строежът на къщата започва през 1931г. и е открита 
като музей през 1935г. Обявена е за паметник на културата от 
национално значение; Църквата "Света Богородица” - в 
местността Трапето; Мъжкия манастир "Свети Спас" характерен 
с камбаната отлята в Крайова през 1873г. и белокаменната 
чешма в двора. В манастира през 1858г. Левски е ръкоположен 
за дякон. В близост до Църквата "Свети апостоли Петър и 
Павел", се е намирал Девическия метох свидетел на събитията 
от епохата на Освобождението; първите килийни училища-
девическо /Радино/ и мъжко училище, първите частни килийни 
училища, дядо Стояновата воденица, и др. Географското 
разположение на града позволява провеждането на екстремни 
спортове като делтапланеризъм, парапланеризъм и др. В 
подножието на Балкана е изграден седалков лифт с обща 
дължина 2 200 метра до билото на Стара планина и 
територията на PAN parks Централен Балкан, обслужващ двете 
хижи - "Незабравка" и "Добрила". Сопот предлага 
изключително добри условия за различни видове туризъм - 
културен, екологичен. 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

43 
Сопот — Къща-музей „Иван Вазов“, Метох „Въведение Богородично“ 

 
Метох „Въведение Богородично“ 

Метохът се намира само на 150 м 
северно от центъра на града. През 15 век на 
мястото на малката църква „Св. Въведение 
Богородично” е съществувал параклис. През 
1665 г. около параклиса са били издигнати 
жилищни сгради, което е било началото на 
основаването на самият манастир. През 1877 
г. манастирът е бил опожарен от турците, а 
игуменката Христина жестоко убита. 
Оцеляват църквата, чешмата, част от килиите 
и скривалището на Васил Левски. Лозницата 
в двора на манастира е на повече от 350 
години и е считана за една от най-старите в 

България. След освобождението на страната ни манастирът е възстановен и понастоящем 
е постоянно действащ. 

 
Постройката на манастирската черква е скромна, дори схлупена и външно не 

прилича на храм - липсва дори външно изявена абсида. От малкото притворче 6 стъпала 
слизат до вкопания наос. Иконите са стари - на патронната се вижда надпис и година - 
"1823". Рядкост е апостолският ред, който не е съставен от отделни икони, а е цялостен - 
зографисан върху дърво. 

 
В съседство с манастира е енорийската черква "Св. св. Петър и Павел", която 

впечатлява, както с размерите си, така и с оригиналното си фасадно оформление. 
Построена е през 1846 г. от брациговския майстор Никола Троянов, изгорена е през 1877 
г., а две години по-късно е възстановена в първоначалния й вид. Описана е в "Под игото" 
("Мисията става мъчна") и в "Чичовци". 

 
Местонахождение: град Сопот 

Географски координати: 42° 39' N, 24° 45' E 
Надморска височина: 416 метра 
Население: 10 075  
Пощенски код: 4330 
Телефонен код: 03134 
 
Метохът се намира само на 150 м северно от центъра на града. 

Работно време:  
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Сопот. 

На палатка в полите на Стара планина 
За контакти:  
Маршрути: Най дългият лифт на Балканите ще ви потопи само след 20 

минути в защитените територии на Национален парк 
"Централен Балкан" и хубавите старопланински хижи. Ако сте 
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любител на екстремните спортове, то Сопот е най-доброто в 
България и Европа място за парапланеризъм, маунтенбайк, 
скално катерене, планински маратон и други. Европейския 
център за екстремни спортове и медитация "Шамбала" 
домакинства ежегодно много национални и международни 
състезания по екстремни спортове, а през месец Април 2005 г. 
градът бе домакин на първия старт за Световната купа по 
парапланеризъм. Отлични условия за активен спорт и 
подготвителни лагери предлага богатата спортна база в града - 
поддържан стадион и две помощни игрища, спортна зала, 
закрит плувен басейн, зали за вдигане на тежести, тенис 
кортове. Два хотела и един мотел, множество частни квартири 
и битови заведения, предлагат на туриста пълноценен отдих и 
развлечение. Богатия културен живот, съхранените традиции и 
възрожденски дух, красивата природа, отличните условия за 
спорт и туризъм, романтиката на възрожденските къщи и 
исторически места, както и добрата инфраструктура, 
превръщат Сопот в предпочитана дестинация за вътрешния и 
международен туризъм. 
 
Природни забележителности и паметници на културата 
На 500 м. северно от Анево има останки от римска пътна 
станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от 
средновековния град-крепост Аневско кале от XII - XIV в. - 
едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. 
Името Сопот означава "изкуствен воден улей" (вода прекарана 
през дървена или метална тръба (чучур). Многобройните 
течащи сопотски чешми, около 20 на брой, и досега красят 
града. Сопот е град с богат духовен, културен и книжовен 
живот. Сред неговите забележителности са: Къща-музей "Иван 
Вазов", строежът на къщата започва през 1931г. и е открита 
като музей през 1935г. Обявена е за паметник на културата от 
национално значение; Църквата "Света Богородица” - в 
местността Трапето; Мъжкия манастир "Свети Спас" характерен 
с камбаната отлята в Крайова през 1873г. и белокаменната 
чешма в двора. В манастира през 1858г. Левски е ръкоположен 
за дякон. В близост до Църквата "Свети апостоли Петър и 
Павел", се е намирал Девическия метох свидетел на събитията 
от епохата на Освобождението; първите килийни училища-
девическо /Радино/ и мъжко училище, първите частни килийни 
училища, дядо Стояновата воденица, и др. Географското 
разположение на града позволява провеждането на екстремни 
спортове като делтапланеризъм, парапланеризъм и др. В 
подножието на Балкана е изграден седалков лифт с обща 
дължина 2 200 метра до билото на Стара планина и 
територията на PAN parks Централен Балкан, обслужващ двете 
хижи - "Незабравка" и "Добрила". Сопот предлага 
изключително добри условия за различни видове туризъм - 
културен, екологичен. 
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 Карлово — Национален музей „Васил Левски“  

 
Музеят на Васил Левски в родния му 

град Карлово има повече от 70 годишна 
история. Началото му е свързано с 
възстановяването на родната къща на 
Апостола през 1933г. и нейното отваряне 
като музей през 1937г. Първоначално за нея 
се грижи общественият комитет, който я 
възстановява и читалището в града. 
Обслужва се само от пазач, който посреща и 
посетителите. За пръв уредник на музея е 
назначен Никола Славчев. През 1954г. къща-
музей “Васил Левски” е включена в 
държавната музейна мрежа. През 1955г. в 
близост до нея е изградена зала за 
документална експозиция. Когато тя се 

оказва малка, през 1965г. в съседство е построена нова сграда, а старата е преустроена в 
кинозала.От 1968г. до 1992г. къщата-музей е филиал на Градския исторически музей в 
Карлово.От 1993г. е самостоятелен музей. На 21 юли 2000г. той е обявен за държавен 
културен институт с национално значение и наименование Музей “Васил Левски” – 
Карлово. Така той заема своето подобаващо място като национален мемориален музей 
посветен на един от най-бележитите българи. 

 
От 1994г. в Карлово се реализира проект на НИПК с автор арх. Мария Каразлатева 

за възстановяване на околната среда на родния дом на Апостола, разрушена в голяма 
степен през 50-те и 60-те години на 20 век. Проектът предвижда и разширяване на 
музейния комплекс чрез възстановяване на възрожденски къщи и изграждането на нови 
обекти. Вече са построени и включени в музея Чардаклиевата къща и мемориалния 
параклис “Всех святих болгарских”. Предстои изграждането на Онбашиевата къща. В 
продължение на повече от 65 години в музея са събирани и се съхраняват редица вещи, 
документи, снимки, свързани със семейството, с живота и делото на Васил Левски, на 
негови сподвижници, както от Карлово, така и от други краища на страната. Тук се пазят 
почти всички научни биографични изследвания и литературни творби, посветени на 
Апостола, произведения на изобразителното изкуство, немалко документи и снимки 
проследяващи дейността на обществени организации, посветили дейността си на 
увековечаване делото на Апостола. Значителна част от материалите са дарени на музея. 
Музей “Васил Левски” е един от най-посещаваните мемориални музеи в България и в 
миналото, и днес. През последните години се посещава от около 35 хиляди души годишно. 

 
Местонахождение: град Карлово  

Географски координати: 42° 38' N, 24° 48' E 
Надморска височина: 386 метра 
Население: 26 323 
Пощенски код: 4300 
Телефонен код: 0335 
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ул. “Ген. Карцов” 57 
Работно време: лятно: 08.30-13.00 и 14.00-17.30 часа 

зимно: 08.00-13.00 и 14.00-17.00 часа 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Туристическа спалня - стопанисва се от туристическо 

дружество “Васил Левски”. 
0335/ 34 36.  
Къщи за гости и хотели в град Карлово. 
На палатка в полите на Стара планина. 

За контакти: 0335 / 93489 
Маршрути: Национален музей "Христо Ботев"  град Калофер 

връх Ботев - Стара Планина 
хижа Хубавец 
хижа Балкански рози 
хижа Васил Левски 
хижа Рай 
 
От хижа Васил Левски: 
връх Ботев - 4 часа 
хижа "Добрила" - 4 часа 
хижа "Тъжа" през вр. "Ботев" - 7 часа 
водопадът Карловско пръскало - 0,10 часа 
хижа Балкански рози - 1,00 часа 
хижа Костенурката 1,30 часа 
хижа Хубавец - 2,00 часа 
хижа Рай - 4,30 часа 
хижа Плевен 5,30 часа 
хижа Тъжа 7,30 часа 
До хижа Васил Левски се достига от град Карлово за около 6 
часа. 
 
От хижа Рай: 
хижа В. Левски - 4,30 часа 
връх Ботев /2376 м/ - 2,30 часа 
хижа Плевен - 5,15 часа 
хижа Тъжа - 5,30 часа през вр. Ботев. Пътеките са маркирани 
най-високият водопад Райското пръскало /125м./, Южен 
Джендем 
До хижа Рай се достига от гр. Калофер - 4,30 часа по 
маркирана пътека. От града до м. Паниците има асфалтирано 
шосе - 6 км. От нея до хижата са 3,00 ч пеша. 
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 Калофер — Национален музей "Христо Ботев" 

 
Националният музей "Христо Ботев" се 

намира в Калофер - родният град на големия 
български поет и революционер. Разположен 
е в Ботевата градска градина и обхваща 
Мемориална къща-музей, изложбена зала, 
паметник на Христо Ботев и паметник на 
Иванка Ботева – майка на поета. 

 

 
Къщата-музей представя автентичната 

обстановка, в която е живяло семейството на 
героя. В изложбената зала са аранжирани лични вещи, документи, публикации и други 
материали, свързани с живота и творчеството на Христо Ботев, както и на неговото 
семейство и съратници. 

 
След близо десетгодишни проучвания проф. Тачев установява, че в Калофер 

семейство Ботеви са живеели в две къщи и изработва проекти за изграждане на една от 
тях и оформянето и? като музей, които обаче остават нереализирани. След смъртта му с 
това дело се заема арх. Балтаджиев. Той изгражда по свои проекти музея и през 1944 г. 
той е завършен. На 24 май за пръв път е отворен за посещение, а на 2 юни и официално. 

 
История на музея 
Съвременната модерна сграда на музея отваря врати на 6 януари 1973 г., като е 

построена в непосредствена близост. В нея са изложени и могат да се видят единствените 
запазени лични вещи на Христо Ботев - джобният му часовник и писалищни 
принадлежности, мастилница от стъкло, преса и поставка за писалка във формата на 
подкова. В експозицията е изложено месингово хаванче с името на Ботевата съпруга 
Венета и кърпа с монограм на дъщерята на Ботев - Иванка. Освен тях Венета Рашева - 
Божинова, внучка на Венета Ботева, е дарила на музея и том с произведенията на Христо 
Ботев с бележки от неговата дъщеря и подпис. Семейство Рашеви дарява и други 
предмети, снимки и писма. 

 
Местонахождение: град Калофер  

Географски координати: 42° 37' N, 24° 59' E 
Надморска височина: 666 метра 
Население: 3 367 
Пощенски код: 4370 
Телефонен код: 03133 
 
ул. “Христо Ботев” № 5 

Работно време: 08.00-12.00 и 13.30-17.30 часа 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Туристическа спалня "Тинтява" - стопанисва се от туристическо 

дружество "Хайдут". 
Телефон: 03133/ 22 76. 
Къщи за гости и хотели в град Калофер. 
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На палатка в полите на Стара планина. 
За контакти: 03133/ 22 71, 03133/ 24 07 
Маршрути: Национален музей "Васил Левски"  град Карлово 

връх Ботев - Стара Планина 
хижа Рай 
хижа Васил Левски 
 
От хижа Рай: 
хижа В. Левски - 4,30 часа 
връх Ботев /2376 м/ - 2,30 часа 
хижа Плевен - 5,15 часа 
хижа Тъжа - 5,30 часа през вр. Ботев. Пътеките са маркирани 
най-високият водопад Райското пръскало /125м./, Южен 
Джендем 
До хижа Рай се достига от гр. Калофер - 4,30 часа по 
маркирана пътека. От града до м. Паниците има асфалтирано 
шосе - 6 км. От нея до хижата са 3,00 ч пеша. 
 
От хижа Васил Левски: 
връх Ботев - 4 часа 
хижа "Добрила" - 4 часа 
хижа "Тъжа" през вр. "Ботев" - 7 часа 
водопадът Карловско пръскало - 0,10 часа 
хижа Балкански рози - 1,00 часа 
хижа Костенурката 1,30 часа 
хижа Хубавец - 2,00 часа 
хижа Рай - 4,30 часа 
хижа Плевен 5,30 часа 
хижа Тъжа 7,30 часа 
До хижа Васил Левски се достига от град Карлово за около 6 
часа. 
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 Връх Ботев  

 
Географски координати: 42°43'02.7"N, 

24°55'01.9"E. Надморска височина: 2376 
 
Ботев е най-високият връх в Стара 

планина. До 1950, когато е преименуван на 
името на Христо Ботев, се нарича Юмрукчал.  

Надморската му височина е 2376 м и е 
в Централна Стара планина. 

 
На връх Ботев е изградена 

метеорологична станция и телевизионна 
кула, която покрива с телевизионен и радио 
сигнал около 50% от територията на 
България. 

 
Местонахождение: Връх Ботев се намира в Централна Стара планина. 
Работно време: Денонощно 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: хижа Рай; хижа Васил Левски 

На палатка в полите на Стара планина 
За контакти:  
Маршрути: От хижа Рай: 

хижа В. Левски - 4,30 часа 
връх Ботев /2376 м/ - 2,30 часа 
хижа Плевен - 5,15 часа 
хижа Тъжа - 5,30 часа през вр. Ботев. Пътеките са маркирани 
най-високият водопад Райското пръскало /125м./, Южен 
Джендем 
До хижа Рай се достига от гр. Калофер - 4,30 часа по 
маркирана пътека. От града до м. Паниците има асфалтирано 
шосе - 6 км. От нея до хижата са 3,00 ч пеша. 
От хижа Васил Левски: 
връх Ботев - 4 часа 
хижа "Добрила" - 4 часа 
хижа "Тъжа" през вр. "Ботев" - 7 часа 
водопадът Карловско пръскало - 0,10 часа 
хижа Балкански рози - 1,00 часа 
хижа Костенурката 1,30 часа 
хижа Хубавец - 2,00 часа 
хижа Рай - 4,30 часа 
хижа Плевен 5,30 часа 
хижа Тъжа 7,30 часа 
До хижа Васил Левски се достига от град Карлово за около 6 
часа. 

 

 



НАЦИОНАЛНО  ОБЕДИНЕНИЕ  
СЪХРАНИ  БЪЛГАРСКОТО  
гр. София 1000, п.к. 945 www.suhranibulgarskoto.org 

+359 878 180 101/2/3 info@suhranibulgarskoto.org  
 

 
- 220 – 

Сборник „100-те национални туристически обекта“ 
издаден по инициатива на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

47 
Пловдив – Асенова крепост, Бачковски манастир 

 
Асенова крепост 

Надморска височина: 1040м 

 

 
Средновековната Асенова крепост се 

намира на 3 км. южно от Асеновград и 
разположена на скалист връх над левия бряг 
на река Асеница. Най-ранните 
археологически находки датират от V-ІV в. 
пр. Хр., когато траките, оценили 
непристъпността на терена, построяват 
укрепление тук. Районът на крепостта е 
обитаван и през римската и 
ранновизантийската епоха. 

 
Първи писмени сведения за нея 

намираме в Устава на Бачковския манастир, 
където е наречена "укрепеното селище Петрич". През Средновековието Асеновата крепост 
претърпява няколко строителни периода, като най-значителен е този от ХІІІ в., дело на 
цар Иван Асен ІІ. Осемредов надпис на български език над входа на крепостта 
свидетелства за събитието: 

 
"В лето 6739/1231/, индикт 4, от Бога въздигнатий цар Асен на българи, гърци и 

други страни постави Алекси севаста и изгради този град." 
 
В ново време този надпис става причина крепостта Петрич да бъде наречена 

Асенова, а близкият град - преименуван от Станимака в Асеновград. Голямото 
строителство от това време се подкрепя и от археологическите проучвания - разкрити са 
основите на крепостни стени, феодален замък, 30 помещения и 3 водохранилища. Но най-
голямата забележителност на крепостта, останала до наши дни е църквата "Св. 
Богородица Петричка" /ХІІІ в./. Тя е двуетажна, кръстокуполна, еднокорабна, с широк 
притвор, над който се издига голяма четвъртита кула. Архитектурното изящество, 
декоративната пластична украса на южната фасада, както и уникалните стенописи /ХІV 
в./, запазени отчасти в наоса, причисляват храма към най-добрите образци на 
средновековното българско църковно строителство по нашите земи. 

 
При наследниците на Иван Асен ІІ крепостта отново попада във византийски ръце, 

но през 1344 г. при цар Иван Александър окончателно е присъединена към българската 
държава. След падането на България под турско иго тя загубва стратегическото си 
значение на гранична крепост. Обектът се обслужва от екскурзовод. 

 
Местонахождение: Прочутата Асенова крепост, символ на Асеновград, се намира в 

дела Чернатица на Родопите. Разположена е на рида Могилата 
върху самотна скала и е надвесена над шосето Асеновград-
Смолян, минаващо по долината на река Асеница.   

Работно време: 08:00 до 17:00 часа, от сряда до неделя 
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получил това име - в границите на общината има 4 манастира и 
33 черкви, 12 от които са в самия град. Чарът на Асеновград - 
това са неговите черкви! Ако се изкачите на- най високото 
място, ще се озовете пред "Св. Георги Метошки". Тук от хълма 
се открива изключителна панорама към останалите черкви: 
"Св. Йоан Предтеча", "Св. Богородица- Успение", "Св. Никола", 
"Св. Георги", "Св. Богородица- Благовещение", "Св. Троица", 
"Св. Димитър", "Св. Атанас"... 
Голямата гордост на асеновградчани е Палеонтоложкият музей 
- единствен по рода си в България. Тук ще видите уникалния 
скелет на древния Deinotherium giganteum, висок около 5 м, 
дълъг почти 7 м и тежащ над 10 тона, представител на един от 
най-големите за всички времена сухоземни бозайници. 
Асеновград си има и Исторически музей, в който е представено 
богатото културно - историческо наследство на региона. За да 
усетите истински неповторимата атмосфера на Възраждането - 
идете в Етнографската къща. Недалеч от Историческия музей, 
зад дебел зид и тежка порта ситен кълдъръм води към дъното 
на китно дворче, а там зад смокините синее стара 
възрожденска къща - Къщата със слънцето. Тя още пази духа и 
романтиката на своето време, стаите са богато наредени като 
за гости и сякаш ей-сега ще изскочи от албума момичето с 
капелата, за да ви посрещне с бяло сладко под звуците на 
латерната. В приземието, където някога е била винарската 
изба, е уредена малка експозиция за лозарството и 
винопроизводството в Асеновградския край от античността до 
наши дни. 
 
И с Божията блгословия тръгваме отново по Светите места в 
Асеновградския район. Само на 8 км източно от Асеновград се 
издига Араповският манастир "Св. Неделя"- единствения 
български манастир, строен по време на турското робство. 
Манастирският комплекс е в традиционен родопски стил и 
представлява оригинален архитектурен ансамбъл с голяма 
кръстокуполна черква и жилищна кула - бойница в средата, 
свързана с преданието за легендарния хайдутин Ангел 
войвода. Ако поемете на югоизток от Асеновград и изкачите 
хълма Лалебаир, целия почервенял от родопски лалета през 
май и юни, след около час ще стигнете до най-недостъпния 
манастир в района - Мулдавският "Св. Петка". Стенописите в 
манастирската черква са дело на Кръстю Захариев - най-
видния представител на Тревненската школа, и се нареждат 
сред най-забележителните достижения на българското 
възрожденско изкуство. 
Асеновград и неговите околности не са само манстири и 
черкви. Карстовият масив Добростан изобилства с приказно 
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красиви места. Над село Врата се издига внушителният скален 
феномен Беланташ (34 км от Асеновград). Вероятно никога не 
сте чували за него?!... А Беланташ е Родопският Стоунхендж. 
Според преданието, тук е имало древно езическо светилище и 
обсерватория, откъдето тракийските жреци са гадаели по 
звездите. Целият изпъстрен с множество абсолютно прави 
линии, засичащи се под прав ъгъл, сякаш прецизно нарязани в 
скалата от друга, извънземна ръка, и надупчен от хиляди 
малки и по- големи ями, пълни с вода, които погледнати отгоре 
оформят съзвездията Голяма Мечка, Орион, Лъв... Някои от 
изследователите предполагат, че това е енеолитна карта на 
култовите места в района, в чийто център попада Кръстова 
гора и допускат, че това може би е дори първата карта в света! 
Космическо място... А дръзнете ли да се изкачите отгоре му, 
планината на Орфей се разстила пред вас като на длан и 
накъдето и да погледнете, виждате все море от надиплени 
тъмнозелени върхове...  
 
Магията на Родопите!... Легендата разказва, че те са една от 7-
те свещени планини на Земята, а учените продължават да 
търсят в дебрите й светилището на Дионисий - едно от най-
известните на Балканите в античността, съперничело дори на 
Делфийския Аполон. Дали пък храма на Дионисий не е тук 
някъде около Беланташ?!... Оставайки без отговор, потегляме 
към село Мостово и Кръстова гора. Лъкатушейки по 
"меандрите" на черен планински път не след дълго ще зърнете 
Мостово (28 км от Асеновград). В това малко родопско селце 
времето сякаш отдавна е спряло, а колелото на живота 
продължава да тече в старото си русло. Попадайки в един друг 
свят, изведнъж осъзнавате, че тук далеч от стреса и шума, 
човек може да живее поне 100 години.  
 
От Мостово можете да си вземете водач за Кръстова гора, 
намираща се само на около 1,30 часа пеша отвъд близкия 
връх. За Божията сила в Кръстова гора се носят легенди, които 
предавани от уста на уста водят тук все повече и повече хора, 
вярващи и невярващи, превръщайки това място в един от най- 
посещаваните култови центрове в България през последните 
години. Казват, че който вярва и се моли от сърце, ще види 
Божия знак като хиляди светещи кръстчета по камъните 
наоколо. Всяка петъчна вечер се отслужва всенощно бдение, а 
големия празник е на Кръстовден. Според преданието, някога 
на това място е имало езическо светилище, по- късно бил 
издигнат Троицкия манастир от бачковски монаси, които 
донесли голямата Бакурианова икона "Св. Преображение 
Господне" с вградените в нея отломки от животворния Христов 
кръст, впоследствие заровена някъде под връх Кръстов. В по- 
ново време по заповед на цар Борис III тук е поставен метален 
кръст, а през 1995 бе осветен новия храм "Покров 
Богородичен".  
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Само на 3 км на запад от Добростан се намира една от най-
хубавите хижи в Родопите - Марциганица, а околностите й са 
царството на пещерите и пропастите - Ахметьова дупка, 
Топчика, Хралупа... От тук се открива приказна панорама към 
целия Переликско-Преспански дял. Уморени от дългия преход, 
хижа Марциганица ще ви приюти за нощувка, а на сутрината 
свежи и бодри продължаваме към Сливовдолското падало - 
един от най-впечатляващите водопади в България, висок 52 
м... Или към Червената стена - един от най-големите 
флористични резервати, събрал невероятно разнообразие от 
десетки защитени растителни видове и множество редки 
реликти и ендемити. В този "средиземноморски оазис" цъфтят 
около 27 от общо 50 вида диви орхидеи срещащи се у нас, най-
очарователна от които е "венерината пантофка". Сред всички 
ценни растителни видове в резервата, най-атрактивен е 
родопският силивряк - уникално растение, притежаващо 
способността да изпада в състояние на анабиоза (мнима 
смърт). Веднъж изскубнато с корените и съхранявано в 
продължение на цели 2-3 години като хербарий, то отново се 
връща към живота, ако се засади в естествената му среда. 
Древните траки вярвали, че силивряка крие тайната на 
безсмъртието, а днес родопчани го наричат случайно или не 
Орфеевото цвете. Легендата разказва, че когато митичния 
родопски певец Орфей бил разскъсан от вакханките, всяка 
негова капка кръв се превръщала в "Орфеевото цвете". И днес 
из целия резерват ще видите прелестните бяло - лилави 
камбанки, открити за първи път в България именно тук.  
 
Спуснете се надолу към местността Клувията и ще се озовете 
пред Аязмото на Бачковския манастир - една от най- големите 
български светини. Пътеката минава край манастирската 
Костница (XI век) - най-старата и единствената постройка, 
запазена в автентичния си вид още от основаването на 
манастира, всепризната за уникален паметник на 
средновековното строително и зографско изкуство. Втори по 
значителност в България след Рилския, Бачковският манастир 
е безценна перла в националната ни културна съкровищница и 
е един от най-посещаваните туристически обекти у нас... 
Прекрачвайки прага на голямата манастирска порта, след още 
няколко крачки сте пред съборния храм "Св. Богородица" 
(1604 г) - най- забележителния ансамбъл в целия манастирски 
комплекс, в който се съхранява светинята на манастира - 
чудотворната икона на Св. Богородица (1311 г). Запалете 
свещичка за здраве ... и продължаваме към черквата "Св. 
Архангели" (XII век), чието предверие е изписано от Захари 
Зограф. Негово творение са и стенописите в черквата "Св. 
Никола" в южния двор на манастира. Не пропускайте да 
влезете и в манастирската трапезария (1601 г), 
представляваща уникална галерия от шедьоври на българското 
средновековно изкуство. На излизане от нея върху външната й 
фасада ще видите Манастирската панорама - изключителна 
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монументална стенопис от XIX век, изобразяваща 
архитектурния манастирски комплекс с Голямото литийно 
шествие, което и до днес си остава най- грандиозното събитие 
в района, наред с празника на манастира на Голяма 
Богородица. На Светли петък, втория ден от Великден, хиляди 
поклонници от цялата страна се стичат тук, за да вземат 
участие в литийното шествие с чудотворната икона на Св. 
Богородица Петричка до местността Клувията. Според 
преданието, дарената на манастира икона е изчезвала 
неколкократно и е намирана все на едно и също място - там 
горе в скалите под Червената стена... Вековната история на 
Светата обител е съхранена в богатата колекция от дарове на 
манастирския музей. И в манастира и в село Бачково не може 
да не ви направят впечатление джинджифилът, райските 
ябълки, аронията, лавровите дървета, кипарисите... 
 
В Бачково си струва да се дойде на Сирни Заговезни, когато е 
традиционният Карнавал с маски, но и на Трифон Зарезан, и 
на Великден. Навлизайки все по-навътре в Родопите по 
долината на река Асеница, пътят ще ви отведе в известния 
балнеоложки курорт Нареченски бани, остоящ на 25 км от 
Асеновград. Минералната му вода е на трето място в Европа по 
концентрация на радон и е изключително лековита за 
заболявания на нервната система. Крайната точка на нашето 
пътешествие е село Косово, сгушено в пазвите на Родопа 
планина на 33 км от Асеновград. Типично родопско селце със 
стари родопски къщи, покрити с тикли, накацали на припек по 
склоновете на планината сред цъфнали родопски поляни. Тук е 
мястото, където ще почувствате истински, че сте в сърцето на 
Родопите.  
 
 
Природни забележителности 
 
Скалният феномен Белинташ  
От 130 години археолозите търсят в Родопите прословутото 
светилище на гръцкия бог Дионис. По предложение на Никола 
Боев (автор на книгата "Блясъкът на Белинташ" и др.) по 
нашите земи има светилище на древното тракийско божество 
Сабазий и то се намира близо до Асеновград - именно 
Белинташ. Сабазий е божество, което гърците по-късно 
наричали Дионис - великият бог на живата природа, на човека 
и неговото здраве. 
На 30 км от Асеновград над село Сини връх се извисява 
каменно плато. Грандиозно и величествено. Странни ямки се 
подреждат във фигури. Изсечени стълби водят до централната 
му част, където са зейнали два кладенеца, неизвестно как 
издълбани в твърдината. Природата е изваяла и няколко 
каменни глави. 
Това е Белинташ. Някои превеждат думата като "камък на 
знанието", а други като "скалата на войната". А някои просто 
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го наричат "Родопския Стоунхендж". 
Величественото светилище е било посветено на върховното 
божество на древните траки - Сабазий. То е било център на 
култова обредност, на познания и опит. Мястото е запазено в 
чист вид с подчертана древнотракийска идентичност. 
Преди години под скалата е намерена сребърна оброчна 
плочка, която е призната за автентична от експерти на БАН и 
са изработени нейни холограмни триизмерни изображения. 
Свещената скала се отличава с мраморни дворци, храмове и 
гробници. В този храм на мъдростта бесите съхранявали и 
раздавали вяра и знания. 
Белинташ се намира в земите на бесите - на около 4 км от 
незаличимия и най-кратък древен път от Черноморието и 
Тракийската равнина до Беломорието и Гърция. Той се приема 
и за естествена граница между бесите и одрисите - едни от 
най-силните тракийски племена. Според някои автори 
съществуват убедителни аргументи, че по този път са 
преминавали Александър Велики и Гай Октавий, за да се 
допитват до жреците. 
В победоносната война срещу одрисите, през 11 век пр.н.е., 
бесите, предвождани от своя жрец Вологес, побеждават и си 
връщат отнетото им светилище - прорицалище. 
Извисено в центъра на Свещения лес, светилището е важен 
елемент на уникалния култов исторически и туристически 
комплекс, който не може да се опише, а трябва да се посети и 
почувства. 
 
Резерват "Червената стена"  
Този резерват е обявен за биосферен (видообразуващ) с цел 
да бъде намалено прякото човешко влияние. Разположен е в 
Добростанския дял в Родопите в землището на с. Бачково. 
Създаден е през 1962 г. Има площ 811,9 ха. Силно пресеченият 
терен и специфичните климатични и почвени условия 
обуславят изключително голямото разнообразие на растения. 
В границите на резервата се срещат 25 реликтни вида, сред 
които особено интересни са орхидеите и венериното пантофче. 
Резерватът е ботанически и има за цел да съхрани целия 
природен комплекс в този дял на Добростанския рид, 
характерен с ендемитите, реликтните, южните и редките 
растителни видове. От реликтните видове тук се срещат воден 
габър, люляк, силивряк, птиче гнездо, тис, чехъл и др. Срещат 
се и много млади ендемити (неоендемити), повечето, от които 
са свързани с името на Родопите - родопски лен, родопска 
съсънка, родопска каменоломка, декоративен лопен, родопска 
детелина, гръцки кимион. 
Интерес представляват и скалните венци на връх Червената 
скала (1501 м), планинските голи склонове, дълбоките долове, 
сипеите и пълното безводие на терена. 
 
Пещера "Топчика"  
Намира се в землището на с. Добростан, м. Сушица. Има площ 
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2 ха. Обявена е за природна забележителност през 1970 г. 
Пещерата е уникална със скалните си гравюри на животни, 
представляващи кон, елен и козел от времето на първобитния 
човек. Открити са още кътен зъб на пещерна мечка, кучешки 
зъб, множество шийни и опашни прешлени от гръбначен стълб, 
челюсти на преживни животни. Първобитните хора са 
обитавали пещерата през старожелязната епоха. Намерена е 
керамика, предимно фрагменти от малки и средни по големина 
глинени съдове.  
 
Местността "Усойката"  
Тази местност е обявена за природна забележителност, поради 
наличието на гора от черен бор. Намира се в землището на с. 
Добростан, на площ 4 ха.  
 
Местността "Лале баир"  
Представлява природна забележителност в землището на 
Асеновград. Местността е разположена в северните склонове 
Добростанския карстов масив, югоизточно от града, с 
изложение към "Сухото дере" и на запад към манастира "Св. 
Петка". 
"Лале баир" е известен с находището на прочутото ендемично 
растение Родопско лале, което е застрашен вид в "Червената 
книга". Местността е обявена за природна забележителност 
през 1977 г. и има площ 2 ха. 
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Асенова крепост, Бачковски манастир 

 
Бачковски манастир 

Надморска височина: 1040 метра  

 

 
Манастирът е основан през 1083г. от 

Византийския пълководец от грузински 
произход Григорий Бакуриани и неговия брат 
Абазий. За съжаление само двуетажната 
костница, която се намира на около 300 
метра от сегашния манастирски комплекс, се 
е запазила от самото основаване до наши 
дни. Костницата е уникален исторически 
обект, който си заслужава да се посети 
заради нейните старинни стенописи, които се 
нареждат сред най-ценните произведения на 
православното изкуство от 11-12-ти век. 
Манастирът е покровителстван от цар Иван 

Александър по време на Втората българска държава, за което свидетелства негово 
изображение в арките на притвора на костницата в знак на благодарност за приноса му 
при възстановяването на сградата. Като много други манастири по българските земи, в 
Бачковската обител също се помещава килийно училище (от 11 век). Любопитен факт е, 
че след падането на България под турско робство в края на 14-ти век, Патриарх Евтимий 
е изпратен в Бачковския манастир на заточение. Заточването му тук, обаче, не го 
обезкуражава и патриархът заедно със своите ученици развива активна религиозна и 
книжовна дейност зад стените на манастира. 

 
Въпреки че Бачковския манастир оцелява след първоначалното нашествие на 

Турските армии, по-късно последва съдбата на повечето други православни манастири по 
нашите земи и бива ограбен и разрушен. Възобновен е към края на 15-ти век, като 
трапезарията е реконструирана през 1601г., а запазената и до днес църква Света 
Богородица е завършена през 1604г. Стенописите на трапезарията, изписани от 
неизвестна ръка през 1605г., са забележителни със своята художествена стойност. 
Църквата, от своя страна, също изобилства от красиви стенописи, но това, което най-вече 
привлича посетителите, е иконата на Богодорица, за която се смята, че е чудотворна. 
Дълга опашка от богомолци, дошли тук, за да се помолят на чудотворната икона на 
Богородица, обикновено се вие далеч пред входа на църквата. Освен основната църква, 
комплексът също така включва два по-малки храма – Св. Архангели (от 13-14в.), който се 
намира в северния двор до главната църква и Св. Никола, строен в периода 1834-1837г. 
Църквата Св. Никола, която се издига в южната част на вътрешния двор, впечатлява със 
запазените си стенописи от 1841г., дело на ръката на известния майстор Захари Зограф 
(изрисувал и собствения си образ сред тях). Манастирът има и собствен музей, в който 
могат да се видят обредни предмети от различни периоди. 

 
Намира се на десния бряг на Чепеларска река (Чая), над шосето Пловдив – Смолян, 

на 29 км от Пловдив, на 89 км от Смолян и на 10 км от Асеновград. Това е вторият по 
големина и значение манастир в България - една истинска света обител. Основан е от 
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виден византийски държавник, по произход грузинец, през 1083 г. Няма същия вид както 
при основаването си, защото е опожаряван и възстановяван многократно. Оттогава е 
оцеляла само костницата с твърде интересна архитектура. Друга оцеляла сграда е 
църквата “Св. Архангели” от XII век, чийто долен етаж е изографисан от Захари Зограф и 
учениците му през 1841 г. В трапезарията на манастира са открити уникални стенописни 
изображения на философи и писатели от античността. В Съборната църква “Св. 
Богородица” (от 1604 г.) се пази изключително ценната икона “Богородица Елеуса” от 
1310 г., донесена от Грузия. Манастирският музей е много богат с експонати - църковна 
утвар, икони, книги, сабята на кръстоносеца Фридрих Барбароса, султанският ферман от 
1452 г., дърворезбованият кръст с миниатюри. В църквата “Св. Николай” е запазен 
стенописът на Захари Зограф от 1850 г. - “Страшният съд” - едно от най-интересните и 
значими произведения на изобразителното изкуство у нас през Възраждането. Предполага 
се, че тук е бил заточен от турците и починал патриарх Евтимий. В двора е разперило 
широко клони дървото Диасперус лотос (джинджифа), донесено преди повече от 2 века от 
Грузия. Бачковският манастир “Успение Богородично” е ставропигиален, т.е. подчинен 
направо на Светия Синод. Сградите му разполагат с над 200 места за нощувка срещу 
няколко лева. Около него е израснало туристическо градче с магазини, заведения, голям 
къмпинг. В близкото село Бачково (на 1 км) има туристическа спалня с 54 места в стаи с 
по 4, 6 и повече легла. Може да се нощува и в близкия Асеновград. 

 
Местонахождение: Намира се на десния бряг на Чепеларска река (Чая), над 

шосето Пловдив – Смолян, на 29 км от Пловдив, на 89 км от 
Смолян и на 10 км от Асеновград. 

Работно време: 08:00 - 17:00 часа всеки ден 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: В манастира 

На палатка в околностите 
За контакти: 93327/ 277 
Маршрути: От манастира тръгват маркирани туристически маршрути към:  

 
хижа “Марциганица”- 4.00 часа в Добростанския масив 
хижа “Безово” (през село Бачково - 3,30 часа) също в 
Добростанския масив 
хижа “Момина сълза” (през село Бачково - 2,30 ч) 
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 Разград — Археологически резерват „Абритус“  

 
Абритус (на латински Abrittus, 

произнася се Абритус) е антично римско 
селище (от II-ри до IV-ти век град) в 
Североизточна България. Останките на 
селището се намират в местността 
"Хисарлъка" на около 3 км край днешен 
Разград. 

 

 
История 
Абритус възниква като тракийско 

селище. От I-ви век е римски военен лагер, 
който е преустроен в град през II-ри век. 
През периода II-ри IV-ти век достига своя 
най-голям културен и икономически разцвет. 
Според лингвистите етимологията на името 

Абритус е от лат. произход и означава “стръмен”. Късноантичният град Абритус е 
построен върху развалините на тракийско селище. Още с появата си градът е бил 
пригоден за военен лагер. През IV в. Абритус е вече добре устроен късноантичен град, 
укрепен добре планиран, водоснабден. През 586 г. е разрушен от аварите. През VII-VIII 
век възниква българско селище, което съществува до Х-ти век. 

 
Етнически състав и религия За разнообразния етнически състав съдим по откритите 

епиграфски паметници. Населението е било доста разнородно: римляни, траки, гърци от 
Мала Азия – военнослужещи, ветерани и цивилно население. В Абритус са живеели също 
траки и чужденци с императорска романизация. 

 
От Абритус и неговата околност произхождат множество паметници, свързани с 

духовната култура на живялото тук население: посветителни надписи, оброчни плочки, 
бронзови плочки – матрици и култова бронзова пластика. Те са свидетелство както за 
разнородния етнически състав, така и за религиозната търпимост между различните 
етнически групи и за религиозен синкретизъм. 

 
В периода между I и IV в. Били почитани езическите божества, а след 

признаването на християнството за равноправна религия – и Христос. 
 
Един от най-разпространените култове в Абритус е култът към Херкулес (особено в 

армията). Почитани са още Юпитер или Марс, Сабазий, бог Аполон, Хигия, Епона Регина, 
Поробон, Арес, Херакъл,и др. Намерени са оброчни плочки и на Тракийския конник. 

 
Събития През 251 г. в периферията на града се разиграва голямо сражение между 

римските войски начело с император Деций Траян и готите. В битката императорът загива. 
Поредното му възстановяване е осъществено в началото на IV-ти век от император 
Константин Велики. 
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Резерват Абритус 
Днешният резерват е разположен на площ от 1000 дка. Богат е с паметници на 

римската, тракийската и средновековната българска култура. Най-забележителната част 
от резервата е античният град Абритус с площ от 150 дка. Един от най-добре проучените, 
благоустроени и експонирани антични градове в страната е Абритус край гр. Разград. 
Векове този град е бил непознат за науката и местното население. 

 
Преди повече от 2000 години, на 1 км източно от днешния Разград е съществувало 

тракийско селище с неизвестно име. Римляните продължили неговия живот през средата 
на I в., след установяване на властта си в провинция Долна Мизия. Руините на Абритус 
напомнят за цветущ трако-римски град, просъществувал до края на VI в., когато е 
разграбен, разрушен, опожарен и обезлюден при грабителските нашествия на авари и 
други племена. 

 
През VII в. върху руините на античния град Абритус възниква ранносредновековна 

българска крепост, разрушена при походите на киевския княз Светослав (968-981 г.). В 
източния край на това средновековно селище е изграден представителен християнски 
култов комплекс – епископия, разрушен в края на Х и началото на ХІ век. 
Средновековното поселение върху развалините на Абритус е унищожено напълно през 
30-40-те години на ХІ век при печенежките нашествия. След това, върху терена на 
Абритус няма обитатели. През XIII-XIV век западно от Абритус се намирало 
средновековно българско селище, известно под името Хръсград, Хезарград, Херазград, 
Хразград, както са го наричали турците, за което се знае твърде малко. Селището е 
превзето при турските нашествия на османлиите към 1388-1389 г. Днешният Разград е 
негов продължител. 

 
Разкопките започват през 1887 г., организирани от акад. Анание Явашов в 

западната част на Хисарлъшката могила. Той разкрил трикорабна базилика от V-VI в. С 
намерените материали е уредена сбирка в старата сграда на Разградската гимназия, което 
поставя началото на музейното дело в региона. Следващите разкопки Явашов провел през 
1893 г., върху източната, най-висока част, където разкрил старохристиянска куполовидна 
църква от V-VI в. Резултатите от тези разкопки са публикувани през 1894 г. в "Български 
алманах" и през 190 4г. в "Юбилеен сборник по случай 35-годишнината на разградското 
читалище Развитие. През следващите години Карел Шкорпил публикува подробно 
описание и план на Хисарлъка. 

 
Систематични археологически разкопки и проучвания започват от 1953 г., под 

научното ръководство на проф. Теофил Иванов и сътрудничеството на разградския 
Исторически музей, продължили до 1972 г. През първите години в източната част на 
античната крепост е разкрита голяма робовладелска частна сграда с вътрешен двор и 22 
мраморни йонийски колони и 15 колони на южната страна, покрит тротоар и малък храм 
до западната страна на сградата, датирани в V-VI в. До 1972 г. провежданите разкопки 
обхващат цялата крепостна стена. Така фортификационната система на Абритус получава 
своята завършеност с разкритите крепостни стени с 29 кули от 35 и 3 порти от четирите. 
Останалите шест кули и западната порта попадат под сградите на построения Завод за 
антибиотици и тяхното разкриване и експониране за сега е невъзможно. Застроената 
площ, включена в крепостната стена и фортификационните съоръжения, обхваща 150 
дка. На изток, извън крепостта, на около още 150 дка било разположено неукрепено 
селище, в което живеели занаятчии, дребни собственици и други заселници, 
придружавали римската аркия. Така общата застроена площ на Абритус достига над 300 
декара. 
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Една от сензациите на археологията е откриването на най-голямото в страната 

златно късноантично монетно съкровище от 835 броя (4 кг) сечени от 10 императора и 
императрици от V в., управлявали Източната римска империя и 1 на Западната римска 
империя. 

 
Откриването на името и откриването на града е също голямо достижение на 

българската археологическа наука. В продължение на почти един век учените търсят 
античния град Абритус, описан от много летописци, особено във връзка с 
кръвопролитното сражение в околностите му през лятото на 251 г. между готи и римляни, 
когато загива римският император Траян Деций (249-251 г.) Археологическите 
проучвания продължават и днес. 

 
Абритус е град с международна известност. Неговото проучване е съществен 

принос в развитието на българската историография и култура. С Решение № 193 от 3 
декември 1984 г. на Бюрото на МС на Република България, Абритус е обявен за 
археологически резерват. Към него е построена сграда на специализирания музей 
Абритус, с уредена археологическа експозиция с част от намерените при разкопките 
предмети, които изясняват картината за материалната и духовната култура през 
класическата древност. През декември 2002 г., в района на музея, е експониран открит 
Лапидарий, включващ около 60 броя епиграфски паметници, надгробни плочи и 
архитектурни детайли. 

 
Паметниците са обособени в три групи: посветителни, надгробни, архитектурни. 

Основната част от тях са от римската епоха ІІ-ІІІ в., намерени в късноантичния римски 
град Абритус. Останалите са паметници от късното средновековие ХVІІІ-ХІХ век - 
надгробни и строителни християнски, мюсюлмански и арменски надписи. 

 
Местонахождение: град Разград  

Географски координати: 43° 32' N, 26° 31' E 
Надморска височина: 200 метра 
Население: 38 518 
Пощенски код: 7200 
Телефонен код: 084 
Останките на селището се намират в местноста "Хисарлъка" на 
около 3 км край днешен Разград. 
бул. "Априлско възстание" №70 

Работно време: 08.30-17,30 часа 
неделя с предварителна заявка 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в Разград. 

На палатка в околностите на града. 
За контакти: 084/ 660 851, 084/662 460, 084/ 662 459 
Маршрути: Исторически музей - Исперих  

Исторически-археологически музей "Сборяново" 
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Исперих — Исторически музей, Исторически-археологически музей „Сборяново“, 
Тракийска царска гробница, Тракийски град Хелис, Демир баба теке — село 

Свещари 
 

Исторически музей — Исперих 
 Археологическото богатство на района 

е забелязано още в края на XIX век от 
братята Шкорпил. Интересът към богатият на 
забележителности Исперихски край, е 
свързан с времето на полагане основите на 
модерната българска наука. Благодарение на 
предизвикания интерес сред научните среди 
през 1924 г. текето Демир баба е обявено за 
старина. На основа на проявения интерес към 
старините през май 1927 г. в Кемаклар ( 
Исперих ) се образува " Околийско 
Археологическо дружество " Хан Омортаг ". В 
началото на 1956 г. към читалище "Съзнание" 

в Исперих се създава краеведчески кръжок от група ентусиасти, които си поставят задача 
да съберат експонати от миналото на родния край и поставят началото на музейна сбирка 
от 332 експоната, които през 1963 г. достига до 1711 експоната. През септември 1973 г. е 
открита нова експозиция в помещение от 180 кв.м., като неразделна част от читалищната 
сграда. 

 
Благодарение на тези си дейности от 1975 година музейната сбирка в Исперих се 

утвърждава като филиал на Окръжния исторически музей в Разград, а от 21.05.1984 
година съществува като автономен музей. През това време района на Исперих става 
център на комплексни научни изследвания по Програма "ГЕТИКА" и е открита царската 
тракийска гробница при с. Свещари. През 1985 година забележителната архитектурна и 
художествена украса нареждат Свещарската гробница в списъка на световното културно-
историческо наследство под закрилата на ЮНЕСКО. 

 
В Исторически музей - Исперих се съхраняват над 30 хиляди музейни единици. 

Фонд "Археология" включва находки от неолита, енеолита, ранножелязната и 
елинистическата епохи, късната античност и Средновековието, открити при 
археологически разкопки и теренни обхождания в Исперихски район. През годините 
последвали Освобождението на България от турско робство в Исперихско се заселват 
хора от различни краища на страната, а след Първата световна война и преселници от 
Румънска Добруджа. Изключителното богатство на битови, фолклорни и етнически 
традиции и тяхното преплитане може да се види в етнографските колекции на музея. 

 
Във фонд "Нова и най-нова история" се съхраняват вещи, архивни документи и 

спомени на видни личности от нашия край. Най-интересните експонати могат да се видят 
в постоянната музейна експозиция и по време на изложби. 

 
Местонахождение: град Исперих 

Географски координати: 43° 43' N, 26° 50' E 
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Надморска височина: 241 метра 
Население: 10 386  
Пощенски код: 7400 
Телефонен код: 08331 
 
Ул. "Цар Освободител " № 6 

Работно време: 8.30-17.00 ч. 
Почивни дни събота и неделя 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: хотели в Исперих 

На палатка в околностите на Исторически-археологически 
музей "Сборяново" 
Хижа Ахинора - тел. 08331/ 47 50. 
Туристически дом "Орфей" - 08331/ 36 31. 
Стопанисват се от туристическо дружество "Димитровец" - тел. 
08331/ 26 17 

За контакти: 08 331 / 47-83, 56-19, 56-31, 56-40 
Маршрути: Хижа Ахинора 

Исторически-археологически музей "Сборяново" 
Демир Баба Теке 
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Исперих — Исторически музей, Исторически-археологически музей „Сборяново“, 
Тракийска царска гробница, Тракийски град Хелис, Демир баба теке — село 

Свещари 
 

Исторически-археологически музей „Сборяново“, Тракийска царска гробница, 
Тракийски град Хелис, Демир баба теке — село Свещари 

 
 Древният град Хелис 
В последната четвърт на ІV в. преди 

Христа, гетските владетели основават на 
територията на днешно Сборяново укрепен 
град със средищни политически, 
икономически и военни функции. Градът е 
разположен върху площ над 100 декара и има 
забележителна фортификация. Обграден е с 
двойна крепостна стена с дебелина 3,50 - 
4,20 м и предполагаема височина 10 - 12 м, 
които следват конфигурацията на терена. С 
тези си размери той е достоен за резиденция 
на тракийския владетел Дромихет - 
победителя на Лизимах. Двете порти на 
крепостта - северната и южната - са 

защитени посредством сложна система от стени и бастиони. До южната порта е открит 
единственият за сега в района надпис на старогръцки - посвещение на богинята Фосфорос 
- покровителка на портите и крепостите. 

 
Намерените при разкопките амфори, гръцки съдове и други предмети показват 

обширните търговски връзки на гетите с гръцките градове - колонии по бреговете на 
Черно и Средиземно море. При археологически сондажи на север от светилището Демир 
баба, са открити основи на жилищен квартал. Може би тук е бил пристанът, от който са се 
товарели и разтоварвали стоките, транспортирани по плавателната по това време река 
Крапинец до Дунав и черноморските пристанища. Така са се осъществявали част от 
търговските връзки на Хелис с останалия свят. 

 
Възникването на града се датира около последната четвърт на IV в. пр. Хр. Тогава 

или малко по-късно (315-310 г. пр.Хр.) е поставено началото на изграждането на 
основната крепостна стена. Предполага се, че крайната дата за съществуването на 
тракийският град в Сборяново е около средата на ІІІ в. пр. Хр. Тя се определя от 
документираното голямо и унищожително земетресение, което е разрушило града около 
250 г. пр. Хр. Досегашните резултати от археологическите разкопки сочат, че след тази 
дата, градът не е бил възстановен. 

 
 
Тракийските гробници 
На изток и на запад от столицата на гетите Хелис са разположени два обширни 

могилни некропола - последен дом на знатните гети. Съществува хипотеза, че отделни 
групи от могилите представляват огледално отражение на някои съзвездия - "Косите на 
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Вероника ", "Орион", "Рало" и "Голямото куче". В проучените могили са открити 
погребения на хора и животни, местни и вносни съдове, накити и други дарове. 

 
 През 1982 г. при редовни 

археологически разкопки, под една от 
могилите - Гинина могила, е открита чудото 
на тракийската гробна архитектура - 
Свещарската гробница. Изградена е от 
големи варовикови блокове, тя се състои от 
дромос (коридор) и три помещения - камери, 
като всяка от тях е покрита с отделен свод. 
Изключително богата е украсата на 
централната (гробна) камера - четири 
дорийски и една коринтска колона поддържат 
фриз от триглифи и метопи, между тях са 
разположени десет женски фигури 

(кариатиди) с вдигнати на горе ръце, а над тях - в люнета на свода е изобразена 
живописно сцената на обожествяване на покойния владетел. Масивна декоративна 
каменна врата - наискос отделяла погребалното ложе на владетеля от погледите на 
смъртните. 

 
Второ, по-скромно ложе било предназначено за любимата съпруга, която следвала 

покойника и в задгробния живот, а любимите му коне били положени в страничната 
камера и пред входа на преддверието. През 1985 г. забележителната архитектурна и 
художествена украса нареждат Свещарската гробница в списъка на световното културно - 
историческо наследство под закрилата на ЮНЕСКО. На 30.09.2000 г., след многогодишни 
проучвания и консервация, тя отваря вратите за посетители. 

 
 
Тракийско светилище 
Най-старото тракийско светилище в 

Историко-археологическия резерват 
"Сборяново" се намира в местността "Камен 
рид". На високото, обгорено от слънцето и 
брулено от ветровете скалисто плато се 
принасяли жертви на слънчевия бог. 
Светилището е основано в началото на 
първото хилядолетие пр. Христа и е 
продължило да съществува до началото на 
елинистическата епоха-почти седем века. То 
заема 47,5 декара площ, оградена от 
запазени и до днес с височина 1 метър 

каменни стени. 
 
Единственият вход на свещената територия е от юг, където и до сега личат 

останките от най-древната и стена. Близо до нея, върху голия камък били измазани 
многобройни огнища.Големи каменни кръгове бележат местата, където се извършвало 
свещенодействието. В ями, вкопани в самата скала, са полагани красиви съдове, 
прешлени за времето и дребни тайнствени предмети амулети и идоли от глина, за да се 
измоли божествената милост. 
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Откритите при разкопките кости от бебе и фрагменти от човешки череп са дали 
основание за предположението, че тук са принасяни и човешки жертви. В единият кръг е 
вграден голям камък-жертвеник. Комплексът носи всички характерни за светилищата в 
средиземноморския район черти: липса на отбранителни съоръжения, стени имащи само 
оградна функция, вход от юг. 

 
 
 Демир баба теке 

 

Около VI в. Пр. Хр. в дълбоката 
сенчеста долина в подножието на "Камен 
рид", до непресъхващия извор в самото сърце 
на Историко-археологическия резерват 
"Сборяново", било изградено светилище на 
подземните божества, водата и здравето, 
което просъществувало до началото на 
новата ера. До наши дни се е запазила 
скалата-жертвеник до входа на вътрешния 
двор на Демир баба теке и улеите, вдълбани 
в нея, които пазят спомена за възлияния с 
вода, вино и жертвена кръв. Вградените в 
северната и южна стена на тюрбето огромни 
скални късове са съвременни на жертвеника 
останки от гетското светилище, и до ден 
днешен посетителите лягат върху тях за 
здраве и сила. 

 
В по-късни времена традицията на 

свещеното място била продължена от 
християнски параклис. За който в края на XIX 
век, при началото на първите археологически 
обхождания на района, братя Шкорпил 
описват голям каменен кръст на склона на 

хълма, но за съжаление и до сега не са намерени дори и следи от него. А още по-късно в 
началото на XVII век на това място било изградено тюрбе - гробница на алианския светец 
Демир баба. То е монументална постройка с купол и преддверие с вход на изток. Демир 
баба (Железният баща) е най-почитаният светец сред алианското (къзълбашко) 
население на Североизточна България. Неговата гробница-тюрбе, е едно от най-
посещаваните места не само от алианите, но и от ортодоксалните мюсюлмани, а след 
Освобождението - и от християните от околните села. 

 
Преплитане на алиански, сунитски и християнски традиции върху една много по-

древна основа личи и в досега съществуващите обредни практики на това място. 
Връзването на парцалчета от дрехи по дърветата, ритуалното измиване, лягането върху 
скалите, за да се придобие сила и други магически по своята същност действия, идват от 
дълбока древност. Обичаят да се принася жертва - курбан при Демир баба теке като 
благодарност за изцеление или като даден обет, също носи следите на древни традиции. 

 
Местонахождение: Историко-археологическият резерват "Сборяново" е 

разположен между селата Малък Поровец и Свещари на 
Община Исперих, в каньона на река Крапинец и по хълмовете 
около него. 
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Работно време: 09.00-12.00 и 12.30-17.00 
Почивни дни понеделник и вторник 
През зимния период гробницата не работи 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: хотели в Исперих 

На палатка в околностите на Исторически-археологически 
музей "Сборяново" 
Хижа Ахинора - тел. 08331/ 47 50. 
Туристически дом "Орфей" - 08331/ 36 31. 
Стопанисват се от туристическо дружество "Димитровец" - тел. 
08331/ 26 17 

За контакти: 08335/ 279 
Маршрути: Хижа Ахинора 

Исторически-археологически музей "Сборяново" 
Демир Баба Теке 
Исторически музей - Исперих 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

50 
 Русе — Къща-музей „Захари Стоянов“, Пантеон на възрожденците 

 
Къща-музей „Захари Стоянов“ 

Експозицията е открита е на 3 март 
1978 г. в чест на 100-годишнината от 
Освобождението на България. Намира се в 
къщата, закупена след смъртта на Захари 
Стоянов от съпругата му Анастасия 
Обретенова. Показани са лични вещи - 
обувки, връзка, шалче, първи издания на 
негови произведения, траурни броеве на 
в."Свобода", намерени в гробницата му, 
отворена през януари 1978 г., за да бъдат 
положени костите му в Пантеона на 
възрожденците. 

 
Местонахождение: град Русе 

Географски координати: 43° 51' N, 25° 58' E 
Надморска височина: 29 метра 
Население: 168 557  
Пощенски код: 7000 
Телефонен код: 082 
 
ул."Придунавски булевард" №12 

Работно време: 8.30-12.00 и 13.00-17.30 ч. 
Почивен ден - неделя през лятото. 
Почивни дни събота и неделя през зимата. 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Русе 

Хижа Приста - тел. 082/ 820 276. 
На палатка в околностите на хижа Приста.  
Стопанисва се от туристическо дружество "Приста" - тел. 082/ 
820 271, 820 272 

За контакти: Исторически музей: 082/ 825 002 
Маршрути: Разходка из града. 

Пантеон на възрожденците град Русе 
Хижа Приста 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

50 
 Русе — Къща-музей „Захари Стоянов“, Пантеон на възрожденците 

 
Пантеон на възрожденците 

Пантеонът на Възрожденците е 
национален паметник-костница, намиращ се 
в град Русе. В него са погребани 39-ма 
известни българи, сред които Любен 
Каравелов, Захари Стоянов, Стефан Караджа, 
Панайот Хитов, баба Тонка, Никола 
Обретенов, Панайот Волов, Ангел Кънчев и 
др. 

 

 
За построяването на Пантеона през 

1977 г. е съборена църквата „Вси светии“ в 
старото русенско гробище. След широка 
дискусия през 2001 г. Пантеонът е 
„християнизиран“ с поставяне на кръст върху 
купола му, и е открит параклисът „Св. Паисий 

Хилендарски“, както и музейна експозиция. 
 
Пантеонът на възрожденците е национален храм костница на 453 радетели на 

българското национално възраждане. Много от тях свързват живота си с Русе, други 
оставят тук костите си, вградени в основите на млада България. Тук са първите русенски 
учители - Даскал Драгни, Даскал Тони, Нил Изворов, Цани Гинчев, Драган Цанков - 
основател на читалище "Зора", участник в църковните борби, министър-председател в 
първите години на свободна България. 

До костите на Любен Каравелов и Захари Стоянов почиват тези на политическите 
противници на Летописеца на българските въстания. Защото преди да бъдат разстреляни 
като организатори на Бунта на русофилите, Тома Кърджиев, Атанас Узунов и Олимпи 
Панов са видни участници в националноосвободителното движение, герои от Сръбско-
българската война. В Пантеона са погребани славните хайдути Филип Тотю и Панайот 
Хитов, преминали с чети в България през 1867 г., революционерите Никола Войводов и 
Цвятко Павлович, убити на парахода "Германия" през същата година. 

 
В Русе завършва жизнения си път помощникът на Левски - Ангел Кънчев, а Стефан 

Караджа е окачен на бесилката полужив. Духът на легендарния войвода продължава да 
витае сред русенските съзаклятници - пред останките му те полагат клетва, с тях Баба 
Тонка посреща руските войски. 

Много от дейците на Априлското въстание също са положени в Пантеона: Панайот 
Волов - ръководител на Четвърти революционен окръг, Георги Икономов, Иларион 
Драгостинов, Георги Обретенов - апостол от Сливенския революционен окръг, Димитър 
Русчуклийчето - байрактар на четата на Поп Харитон, сражавал се при Дряновския 
манастир, Никола Обретенов, Янко Боянов - участници в Ботевата чета. В Пантеона са 
увековечени имената и на участниците в Червеноводската чета, в Сръбско-турската война 
от 1876 г., опълченци. 

 
Поклон пред: 
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Панайот Хитов (1830-1918) 
Роден в Сливен. Хайдутин и четнически войвода (1864,1867). Участник във Втората 

българска легия, член на БРЦК в Букурещ. Ръководи чети по време на Сръбско-турската 
(1876), Руско-турската (1877-1878) и Сръбско-българската (1885) война. Умира в Русе. 

 
Филип Тотю (1830-1907) 
Роден в колибите Гръците, Търновско. Хайдутин и четнически войвода (1867). 

Участник във Втората българска легия (1868) и в Сръбско-турската война (1876). Умира в 
Две могили, Русенско. 

 
Стефан Караджа (V.1842-VП.1868) 
Роден в с. Ичме, Ямболско. Участник в Първата и във Втората българска легия. 

Четнически войвода. Заедно с Хаджи Димитър ръководи най-голямата четническа акция 
на българите през лятото на 1868 г. Обесен в Русе. 

 
Любен Каравелов (ХI.1834-21.I.1879) 
Роден в Копривщица. Ръководител на българското национално революционно 

движение, писател. Председател на БРЦК в Букурещ (1872-1874). Редактор на в. 
"Свобода", "Независимост" и сп. "Знание". Умира в Русе. 

 
Захари Стоянов (V.1850-2 (15).IХ.1889)  
Роден в Медвен, Котленско. Деец на българското национално революционно 

движение. Участник в Русенския революционен комитет, в Старозагорското въстание 
(1875), в Априлското въстание (1876). Писател, общественик, държавник. Умира в Париж, 
погребан е в Русе. 
 

 
Ангел Кънчев (11.ХI.1850-5.Ш.1872)  
Роден в Трявна. Инициатор на създаването на Русенския революционен комитет. 

Помощник на Левски в изграждането на вътрешната революционна организация. 
Самоубива се на русенското пристанище при опит да бъде арестуван. 

 
СЕМЕЙСТВО ОБРЕГЕН0ВИ 
Баба Тонка и съпругът й Тихо Обретенов имат седем деца.  
 
Баба Тонка Обретенова (1812-27.11.1893)  
Митичната майка на българската свобода е родена в Червен, Русенско. Включва се 

в борбите срещу гръцкото духовенство в Русе. Укрива българските революционери в 
къщата си, куриер на Русенския революционен комитет, пренася поща, литература и 
оръжие през границата. Участва в подготовката на Червеновод-ската чета от 1875 г. 
Помага на задържаните в Русенския затвор участници в националните борби. Умира в 
Русе. 

 
Никола Обретенов (28.V.1849-10.Х.1939) 
Роден в Русе. Читалищен и театрален деец. Един от основателите на Русенския 

революционен комитет и негов председател. Участва в организирането на Червено-
водската чета през 1875 г. Член на Гюргевския революционен комитет. Помощник-апостол 
във Врачански революционен окръг по време на Априлското въстание. Участник в четата 
на Христо Ботев. Окръжен управител на Русе. Умира в Русе. 
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Ангел Обретенов (1841-16.ГХ.1894) 
Участник в четата на X. Димитър и Ст. Караджа (1868). Заточен 10 години до 

Освобождението на България.  
 
Петър Обретенов (ок. 1843-1868) 
Участник във Втората българска легия и в четата на X. Димитър и Ст. Караджа 

(1868). Убит в сражение в Канлъдере, Търновско.  
 
Георги Обретенов (1851-10.V.1876) 
Участник в Гюргевския революционен комитет. Апостол в Сливенско и военен 

инструктор в четата на Стоил войвода по време на Априлското въстание. Убит в сражение 
над Раково, Сливенско. 

 
Петрана Обретенова (ок. 1845-7.Ш.1932) 
Куриер на Русенския комитет. Шие две знамена за въстанически чети. Милосърдна 

сестра по време на Освободителната война 1877-1878 г. 
 
Анастасия Обретенова (1860-1926) 
Подпомага дейността на Русенския комитет. Съпруга на Захари Стоянов. Умира в 

Русе. 
 
Атанас Обретенов (1839-1908) 
 

Местонахождение: град Русе 
Географски координати: 43° 51' N, 25° 58' E 
Надморска височина: 29 метра 
Население: 168 557  
Пощенски код: 7000 
Телефонен код: 082 
 
бул. "Цар Освободител" 

Работно време: 8.30-12.00 и 13.00-17.30 ч. 
Почивен ден – неделя 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Русе 

Хижа Приста - тел. 082/ 820 276. 
На палатка в околностите на хижа Приста.  
Стопанисва се от туристическо дружество "Приста" - тел. 082/ 
820 271, 082/ 820 272 

За контакти: 082/ 820 998 
Маршрути: Разходка из града. 

Къща-музей "Захари Стоянов"  град Русе 
Музей на транспорта и съобщенията Русе: ул.”Братя 
Обретенови” № 5, телефон 082/ 834 707 
Хижа Приста 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

51 
 Силистра — Исторически музей, крепост „Меджиди табия“ 

 
Исторически музей – Силистра 

Град Силистра е един от първите 
градове в България, в който се слага 
началото на музейното дело. На 18 ноември 
1898 г. с Протокол № 9 на Учителския съвет 
при Педагогическото училище се взема 
решение за създаване на музей. На 11 януари 
1899 г. е утвърден Устава му от тогавашния 
министър на Народното просвещение Иван 
Вазов, като по този начин музеят е узаконен. 
След окупацията на Южна Добруджа от 
Румъния през 1913 г. силистренската музейна 
сбирка е прехвърлена в България и 
експонатите й попадат в Софийския 
археологически музей и Русенския окръжен 
музей. По време на румънската окупация в 

Силистра има уредени две музейни сбирки, чиито експонати след оттеглянето на 
румънските власти през 1940 г. са отнесени в Румъния. Но идеята за музей отново се 
реализира и на 19 октомври 1941 г. в града се основава Историко-етнографско 
дружество, което през 1943 г. преминава към читалище „Доростол”. В приетия нов устав 
са посочени основните цели и задачи на бъдещия музей. В гр. Силистра през м. октомври 
1942 г. е открита световноизвестната римска гробница със стенописи от ІV в. На 27 август 
1947 г. е учреден музеен комитет, чиято цел е да се обединят всички музейни сбирки в 
един музей, а през 1953 г. музеят е обявен за професионален културен институт и 
преминава на пряко подчинение на Околийски народен съвет – Силистра. Първият щатен 
директор е Цветана Друмева. Първата постоянна музейна експозиция на тема „Каменно-
медната епоха и родовото общество” е открита на 5 май 1954 г. Музейният фон е обогатен 
с ценни находки: шлем-маска от І в., скулптура на жена „Подитиция” и слънчев часовник. 
Тези експонати са включени в Националния музеен фонд на България. През 1967 г. е 
открит Етнографския музей, в реставрираната турска крепост „Меджиди табия” са 
подредени експонати на отделите „Археология” и „Националноосвободителни борби”. 
През 1968 г. музеят се обогатява с още една уникална находка – римска колесница и 
саркофаг, в който са положени два богато украсени меча, златен пръстен и монета на 
император Проб (276-282). От 1968 г. музеят започва спасителни археологически 
проучвания проучвания античния Дуросторум и средновековния Дръстър. От 1976 г. с 
министерско постановление е обявен Археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – 
Силистра”, чиито граници днес заемат 90% процента от територията на гр. Силистра. През 
следващите десетилетия музеят изгражда нови експозиции и обогатява фондовете си. 
Продължават проучванията на средновековния Дръстър. Основният фонд включва над 42 
000 инвентарни единици. 

 
Местонахождение: град Силистра 

Географски координати: 44° 7' N, 27° 16' E 
Надморска височина: 6 метра 
Население: 42 551  
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Пощенски код: 7500 
Телефонен код: 086 

Работно време: Лятно: 9.00 - 12.00 ч. 13.00 – 18.00 ч.  
Зимно: 9.00 – 12.00 ч. 12.30 – 17.30 ч. 
Почивни дни - неделя и понеделник 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Силистра. 

На палатка на брега река Дунав. 
За контакти: 086/820386 
Маршрути: Разходка из града. 

Крепост "Меджиди табия" град Силистра  
Природо-научен музей при биосферен резерват "Сребърна" 
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 Силистра — Исторически музей, крепост „Меджиди табия“ 

 
Крепост „Меджиди табия“ 

Намира се южно от Силистра и е най-
запазеният от шестте укрепителни пункта на 
фортификационната турска система, изиграла 
важна роля в руско-турските войни от 1853-
56 г. и 1877-78 г. 

 

Нейното построяване е наложено от 
необходимостта за допълнително укрепване 
на крайдунавските градове, когато реката се 
утвърждава като естествена граница на 
Османската империя. 

Идеята за построяването на тази 
система от военни укрепления е дело на 
немския военен инженер Хелмут фон Молтке, 
посетил града през 1837 г. Крепостта е 
градена през периода 1841-1853 г. Строена е 
от принудително събрани 300 българи. 
Главните майстори са от Дряново, а 
каменоделци са от региона. По време на 
строителството на крепостта те строят и 
първите монолитни възрожденски храмове в 
Силистренско – в Алфатар (1846 г.) и 
Калипетрово (1847 г.) 

През 1847 г. е посетена от султан 
Абдул Меджид, проявил интерес към нея и по 
този повод тя е наречена на негово име - 
Меджиди табия. Крепостната стена има 

формата на шестоъгълник и достига на височина до 8 м. Непосредствено до нея има ров, 
служил едновременно за препятствие и маскировка. Крепостта е била завършена по 
времето на областния управител Саид паша в навечерието на Кримската война. Крепостта 
участва в Кримската война, която започва през 1853 г. в Силистра. В сраженията около 
крепостта участва гениалния руски писател Лев Николаевич Толстой. Това е единствената 
напълно съхранена в интериор и екстериор крепост от Османската епоха в България. 

 
Местонахождение: град Силистра 

Географски координати: 44° 7' N, 27° 16' E 
Население: 42 551  
Пощенски код: 7500 
Телефонен код: 086 

Работно време: 8.00 - 20.00 ч. 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Силистра и на палатка на брега река Дунав. 
Маршрути: Крепост "Меджиди табия" град Силистра 

Природо-научен музей при биосферен резерват "Сребърна" 
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 Сребърна — Биосферен резерват Сребърна  

 
Резерватът Сребърна е разположен 

край село Сребърна, на 16 километра 
западно от Силистра и на 2 километра южно 
от Дунав. Той обхваща езерото Сребърна и 
неговите околности. Намира се на главното 
миграционно трасе на прелетните птици 
между Европа и Африка наречено "Via 
Pontica". Местността е обявена за резерват 
през 1948 г. и има охраняема площ от около 
600 хектара, както и буферна зона от около 
540 хектара. 

 

 
Сребърна е сладководно езеро е 

разположено край река Дунав. Дълбочината 
му варира от 1 до 3 метра, а площта му е 2 кв. км. Често се заблатява. 

 
Животинският свят в резервата е много разнообразен. Срещат се 39 вида 

бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и над 10 вида риби - щука, каракуда, 
червеноперка, видра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх и др.  

 
Резерватът е известен най-вече с птиците, които могат да се наблюдават на 

неговата територия. 179 вида птици гнездят в резерват Сребърна: къдроглав пеликан, 
корморан, чапли, лопатар, ням лебед, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, 
мустакат синигер и др. 

 
През 1975 г. Сребърна е включена в Рамсарската конвенция за опазване на 

влажните зони с международно значение. През 1977 е обявен за биосферен резерват от 
списъка на ЮНЕСКО. През 1983 г. влиза в списъка на паметниците на световното 
културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО. 

 
Природонаучният музей при биосферен резерват "Сребърна" притежава експозиция 

от препарирани обитатели на резервата. От музея могат да се наблюдават птиците в 
резервата. Поставена е видеокамера в сърцето на блатото, където гнездят пеликаните и 
чрез видео-връзка картината и звуците се предават на екран в музея. Около резервата е 
направена екопътека, като на известно разстояние по нея са построени беседки за отмора 
и наблюдателни площадки, откъдето могат да се наблюдават птиците. 

 
Има няколко легенди за произхода на името, едната е за хан Сребрун, който загива 

по тези места в неравен бой с печенегите. Втората легенда разказва за заровена лодка, 
пълна със сребро, по бреговете на блатото. Третата легенда, която е най правдоподобна, 
гласи, че името идва от вълшебната картина, наблюдавана вечерно време при 
пълнолуние. Когато луната е високо, нейното отражение създава илюзията за разтопено 
сребро. През 1913 г., след подписване на Букурещкия мирен договор, територията на 
резервата, заедно с цяла Южна Добруджа, попада в пределите на Румъния. През 1918 г. с 
подписване на Букурещкия мирен договор Добруджа отново преминаване в територията 
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на Българската държава. Първият българин, проявил интерес към това място, е Алекси 
Петров, който е посетил резервата през 1911. Той бил запленен от красотата на птичия 
свят и запланувал поредица от експедиции. Алекси Петров отново посещава резервата 
през 1940 г., за да проучи птичите колонии, гнездящи там. В миналото местността е 
посещавана от Феликс Каниц, а през 1880 г. я посещава и друг австриец - това е Едуард 
Ходек. Той описва своите впечатления в статията "Домът на прелетниците". Най-черната 
страница от историята на тази красива местност записва Лео фон Калберматен. Той и 
неговите хора избиват хиляди малки и големи чапли. Тогавашната мода е изисквала на 
дамските шапки да има пера от тези птици. Друг изследовател, посетил Сребърна е 
Отомар Райзер. Той е автор на книгата "Материали на Българския орнис", като втория том 
на книгата е посветена на българската фауна. 

 
Местонахождение: село Сребърна 

Географски координати: 44° 6' N, 27° 3' E 
Надморска височина: 18 метра 
Население: 764  
Пощенски код: 7587 
Телефонен код: 08515 
 
Резерватът Сребърна е разположен край село Сребърна, на 16 
километра западно от Силистра и на 2 километра южно от 
Дунав. 

Работно време: Природо-научен музей 
лято: 08.00-12.00 и 14.00-18.00 ч. 
зима: 08.00-16.00 
Почивни дни - събота и неделя 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: На палатка край езерото 
За контакти:  
Маршрути: Разходка край езерото. 
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 Тутракан — Военно гробище, Музей на Дунавския риболов и лодкарство 

 
Военно гробище над Тутракан 

Комплексът е най-голямото военно 
гробище на територията на България от 
войните за национално обединение. Тъй като 
големите битки по време на тези войни са се 
водили извън днешните граници на България, 
Мемориалът е военен паметник-светиня с 
национално значение. В него са погребани 
около 8000 български, румънски и немски 
войници, загинали в битката за 
Тутраканската крепост през 1916 г. 

 

 
Непосредствено след епичната битка 

за Тутракан, командването на 4 пехотна 
Преславска дивизия решава всички убити на 
бойното поле да бъдат погребани във форт 

№6 от румънската укрепителна линия на крепостта. В продължение на две седмици 
жителите на Тутракан и околните села с волски каруци пренасят загиналите българи, 
румънци, германци, турци. Войниците, от вече българския гарнизон на Тутракан поставят 
дървени кръстове и изписват имената на известните бойци, а неизвестните поставят в 
общи гробове. На 6 септември 1917 г. е първото честване на героичната битка. В този ден 
е учреден фонд за издигане паметник на загиналите за освобождението на града и 
започват да събират доброволни дарения. Това благородно дело е осуетено от 
последвалата румънска окупация. 

 
През 1922 г. румънците изграждат паметник-обелиск – запазен и до днес на 

мемориала, на който на четири езици е написан следният текст „Чест и слава на тия, 
които са знаели да мрат геройски за тяхното отечество”. През годините на румънската 
окупация грижите за Мемориала са незначителни. 

 
След като Южна Добруджа се възвръща в пределите на България, по силата на 

Крайовския договор (7.ІХ.1940 г.), още на 28 октомври 1940 г. новата тутраканска управа 
и дружеството на запасните подофицери „Благодетел” възстановяват фонд „6 септемврий” 
и откриват подписка за построяването на мавзолей-костница, в който да се приберат 
костите на падналите при Тутракан герои. През 1942 г. дървените кръстове се подменят с 
каменни, мемориала се огражда с дървена ограда. В този си вид Мемориалът остава до 
началото на 80-те години. Първоначалната реставрация и реконструкция на комплекса е 
осъществена в периода 1983-1986г. От 1996 година е започната цялостна реконструкция 
и архитектурно оформление на обекта. До 2002 година по проект, одобрен от НИПК, са 
изградени входа, парк пред него с трибуна за официални празници, постаменти за 
оръдия, изградена е „Алея на славата", на която са изписани имената на загиналите 
български войници. 

 
На 5 май 2007 година тържествено беше осветен параклис "Свети Георги 

Победоносец" от Негово Високопреосвещенство Русенски Митрополит Неофит. Първата 
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копка на Параклиса е направена на 4 септември 2002 г. от полк. Н.Николов (командир на 
45-та Тутраканска корпусна артилерийска бригада - днес разформирована) и тогавашния 
кмет на Община Тутракан инж. Кр. Петров. На следващата година общината отпуска 
средства и са изградени основите на параклиса, но през следващите години липсата на 
средства води до преустановяване на строителството. В този период Историческия музей е 
посетен от Стив Хараламбиев - тутраканец, който от дълги години живее в САЩ, който 
проявява интерес към културно-историческото наследство и оказва неоценима финансова 
подкрепа, благодарение на която параклисът е завършен. Иконостасът на Параклиса е 
дело на тутраканския художник Аурел Стоянов. 

 
Местонахождение: град Тутракан 

Географски координати: 44° 3' N, 26° 37' E 
Надморска височина: 107 метра 
Население: 10 293  
Пощенски код: 7600 
Телефонен код: 0857 
 
Военното гробище е извън град Тутракан. 

Работно време: Денонощно 
Печат:  
Възможност за нощувка: Хотели в град Тутракан 

На палатка на брега на Дунав 
За контакти: 0857/61235 
Маршрути: Разходка по брега на Дунав. 

Музей на Дунавския риболов и лодкарство град Тутракан 
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 Тутракан — Военно гробище, Музей на Дунавския риболов и лодкарство 

 
Музей на Дунавския риболов и лодкарство - Тутракан 

Етнографският музей “Дунавски 
риболов и лодкостроене” в град Тутракан е 
открит през 1974 г. и е единствен в страните 
по поречието на р.Дунав. Създаден е за да 
съхрани богатата материална и духовна 
култура, обществено устройство и бит на 
българите от крайдунавските рибарски 
селища. Неслучайно музеят се намира в 
Тутракан, защото риболовът е основен 
поминък на населението в този край от 
древността до днес. В края на ХІХ и началото 
на ХХ век градът се утвърждава като център 
на дунавския риболов. Оттук се изнася риба, 
рибено масло, черен хайвер за вътрешността 
на страната и в редица европейски страни. 

Експозицията е подредена в 7 зали и 2 интериора, в сграда – паметник на 
културата от началото на ХХ в. В хронологическа последователност са представени 
оригинални риболовни уреди от древността и използвани в съвремието уреди и 
съоръжения. Кукести уреди за риболов. Показани са оригинални въдици от кост и мед, 
харпуни, глинени тежести за рибарски мрежи, железни сапкъни, кърмаци, различни 
видове мрежи, изработвани от растителни влакна от тутраканските рибари – орие, дифан, 
ян, ласперник, чигарница, сетка, скомбрелница, уклейник, сертме и.др. Кръст и обреден 
хляб за НикулденОсвен мрежести съоръжения са представени и кукести уреди за риболов. 
Фотоси и графики обясняват начина на риболов в селищата по Долния Дунав. Освен 
показаните риболовни принадлежности се добива представа за обществената организация 
на риболовците, сметководството, вътрешната уредба на жилищата им, духовната им 
култура. Място е отделено и на лодкостроенето, което се развива в този край още от 
римския период, когато в античния кастел е имало работилница за ремонт на плавателни 
съдове. В края на ХІХ век лодки от Тутракан се изнасят в Румъния, Сърбия, Австрия и др. 

Музейната експозиция е част от огромното етнографско наследство на населението 
от Тутраканския край и в селищата край р.Дунав. Динамичните етнодемографски процеси 
в този регион и смесването на различни култури водят до разнообразието и богатството 
на риболовните съоръжения, съхранявани в Етнографския музей. 

 
Местонахождение: град Тутракан, ул. "Трансмариска" 5 

Географски координати: 44° 3' N, 26° 37' E 
Население: 10 293  
Пощенски код: 7600 
Телефонен код: 0857 

Работно време: 9.00-17.00 ч. с обедна почивка. Почивни дни събота и неделя. 
Възможност за нощувка: Хотели и на палатка на брега на Дунав 
За контакти: 0857/ 60352, 0857/ 61345, 0888 291 114 
Маршрути: Разходка по Дунав, Военно гробище, Исторически музей 
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 Сливен — Къща-музей „Хаджи Димитър“, Национален музей на текстилната 

индустрия 
 

Къща-музей „Хаджи Димитър“ 
В самото начало на старинния 

сливенски квартал “Клуцохор”, на малката 
уличка “Асеновска” 2, се намира родната 
къща на легендарния войвода Хаджи 
Димитър, днес къща – музей. Това е музеен 
комплекс, състоящ се от две сгради – родната 
къща на войводата и ханът, разположени в 
два съседни двора, свързани помежду си с 
малка вратичка. 

 

 
До Освобождението къщата и ханът са 

били запазени. През 1930 година ханът, 
чардакът на къщата и оградата са били 

разрушени. През 1935 година, във връзка с откриването на паметника на Хаджи Димитър 
в родния му град, в една от стаите в родната му къща е възпроизведена битова 
обстановка. На 3 март 1955 година е открита първата музейна експозиция. От 1969 
година започва възстановяването на хана и на 6 май 1975 година музейният комплекс е 
открит. 

 
Тук могат да се видят родословното дърво на този бунтовнически род, оригинално 

хайдушко оръжие, копие на знамето на четата на Стефан Караджа, а също и 
възстановената четническа униформа. В експозицията са представени карти, 
факсимилета, схеми, книги и други, но основно място е отделено на материали, свързани 
с героичните действия на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. 

 
Местонахождение: град Сливен, ул. "Асенова" 2 

Географски координати: 42° 41' N, 26° 20' E 
Надморска височина: 243 метра 
Население: 10 293  
Пощенски код: 8800 
Телефонен код: 044 

Работно време: 09.00-12.00 и 14.00-17.00 ч. 
Лято без почивни дни. 
Почивни дни зиме - събота и неделя.   

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Сливен 

хижа Карандила  
На палатка в полите на Стара планина 

За контакти: 044/62 24 96 
Маршрути: Разходка в град Сливен. 

Национален музей на текстилната индустрия град Сливен  
Поход до хижа Карандила. 
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От хижа Карандила: 
хотел "Карандила" - 0,5 км 
природната забележителност Халката 
вр. Малка Чаталка - 0,30 часа 
м. Кушбунар - 0,30 часа 
м. Даулите - 2,00 часа 
вр. Българка (първенецът на Източна Стара планина, 1181 м) - 
3,00 часа 
с. Нейково - 5,00 ч по маркирана пътека (25 км по асфалтиран 
път) 
проходът Вратник - 7,30 часа 
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 Сливен — Къща-музей „Хаджи Димитър“, Национален музей на текстилната 

индустрия 
 

Национален музей на текстилната индустрия - Сливен 
Началото на фабричното текстилно 

производство по българските земи е 
поставено в град Сливен от Добри Желязков. 
Под негово ръководство през 1843 г. се 
изгражда Държавната сукнена фабрика - 
първото индустриално предприятие в 
пределите на Османската империя. 
 

 
След Освобождението държавата 

отдава фабриката под наем. През 1883 г. в 
нея се открива първият курс за подготовка на 
текстилни специалисти. 

От 1904 до 1960 г. сградата се 
използва за затвор. 

 
През 1906 г. в съседство с фабриката се изгражда новото текстилно училище 

”Д.Желязков”. От 1984 г. в него е разположена експозицията на Музея на текстилната 
индустрия - филиал на Националния политехнически музей. Сградите на Текстилните 
фабрика и училище са обявени за паметници на културата. 

 
Идеята за създаване на музей в един от най-големите текстилни центрове на 

България датира от 1934 г., по повод честване 100 годишнината от началото на 
индустриалното развитие на България. Петдесет години по-късно, когато се подготвя 
честването на 150-та годишнина е прието Решение №758/16.08.1983 г., с което се 
създава Музеят на текстилната индустрия, официално открит за посещения на 08.09.1986 
г. 

 
Днес музеят разполага с постоянна експозиция, разположена на площ от 550 м2. В 

нея по хронологичен ред са показани ръчното и фабрично-машинното текстилни 
производства. Гостите на музея ще научат за най-старите оръдия на труда, използвани за 
получаване на текстилни изделия - вертикалния тъкачен стан /VІІ х. пр. Хр./, станове с 
гребен и кори. Ценни експонати са: станът с “летяща совалка” - последният технически 
скок в периода на преход от ръчно към машинно текстилно производство, механичният 
стан “Мария Луиза”, жакардовият стан, пресукалната машина с кухо вретено, 
предназначена за производство на комбинирани ефектни прежди по метода “Преномит” - 
българско изобретение, разработено в ИОТ “Веда” от колектив с ръководител инж. Митов. 

 
В експозицията са представени най-важните текстилни занаяти, практикувани по 

българските земи. Специално място е отделено на гайтанджийския чарк - техническото 
съоръжение - символ на българското Възраждане, а също и на текстилното щамповане. 
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Място в музея са намерили и техническите съоръжения от по-съвременното 
машинно производство. Всички експонати са действащи. 

 
Музеят на текстилната индустрия разполага с над 3 000 експоната, специализирана 

библиотека от около 2 000 тома. Той е член на Европейската текстилна мрежа. 
 
Ежегодно се разработват специализирани образователни програми за деца и 

ученици. 
 

Местонахождение: град Сливен 
Географски координати: 42° 41' N, 26° 20' E 
Надморска височина: 243 метра 
Население: 10 293  
Пощенски код: 8800 
Телефонен код: 044 
 
пл. “Стоил войвода” 3 

Работно време: /понеделник - петък/ 
Лятно: 8.30 - 12.30 ч. и 13.00 - 17.00 ч. 
Зимно: 8.30 - 12.30 ч. и 13.00 - 16.30 ч. 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Сливен 

хижа Карандила  
На палатка в полите на Стара планина 

За контакти: 044/ 27 006, 044/ 26 759 
Маршрути: Разходка в град Сливен. 

Къща-музей "Хаджи Димитър" град Сливен   
Поход до хижа Карандила. 
 
От хижа Карандила: 
хотел "Карандила" - 0,5 км 
природната забележителност Халката 
вр. Малка Чаталка - 0,30 часа 
м. Кушбунар - 0,30 часа 
м. Даулите - 2,00 часа 
вр. Българка (първенецът на Източна Стара планина, 1181 м) - 
3,00 часа 
с. Нейково - 5,00 ч по маркирана пътека (25 км по асфалтиран 
път) 
проходът Вратник - 7,30 часа 
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Природен парк „Сините камъни”, хижа „Карандила” 

 
Природен парк „Сините камъни” 

Природен парк “Сините камъни” е 
обявен на 28.11.1980 г. с цел опазване на 
природните екосистеми, на специфичния 
ландшафт, на скалните образувания. 
Разположен е в Сливенската планина, която е 
част от Стара планина. Обхваща площ от 
11380.8 ха. На запад, север и изток паркът е 
ограден от просторни гори, а на юг граничи с 
областния център гр. Сливен. Релефът е 
разнообразен, стръмен и силно разчленен. 
Северните склонове са стръмни, 
мъчнопроходими, обрасли с букови гори, а 
тези с южна компонента - прорязани от 
долове и оврази, урвести, без растителност. 

 
Природен парк “Сините камъни” е известен с чистия въздух, специфичния горски 

климат, с разнообразните ландшафти. Сивосините до виолетово върхове Голяма и Малка 
Чаталка, Кутелка, Българка - най-високия в Източна Стара планина (1181 м), скалните 
феномени Халката, Кoмините, Куклите, Еньова булка, Калоянови кули, езерото в 
м.Карандила с неописуемите му есенно златисто-зелени багри са чудеса, които може да 
изгради само природата. 

 
Посетителите на парка могат да се насладят на изворите Архангела, Кушбунар, 

Гунчов извор, водопадите Сини вир, Футула и други. Желаещите могат да отдъхнат в 
местностите Равна река, Харамията, Даула, Джендема под сенките на вековни дъбови и 
букови дървета, които някога са били подслон за юначни войводи, а сега около тях има 
изградени кътове за отдих. 

 
Масивът “Сините камъни” е наречен през 1702 година от кримския султан Селим 

Герей Сливенските Алпи. Многобройните вирове, водопади, причудливи пещери, гъстите 
гори и недостъпните скали с множеството археологически паметници и исторически места 
определят Природния парк като място за многостранна туристическа, изследователска и 
образователна дейност. 

 
 
ФЛОРА И ФАУНА  
В пределите на Природния парк “Сините камъни” може да се открие изключително 

богато биоразнообразие. Растителните видове са над 1000, от които 44 са включени в 
Червената книга на България, като 37 - са редки и 7 - застрашени от изчезване. 
Ендемичният елемент е силно застъпен сред редките видове. С международен статус на 
защита са 6 вида. Някои от тях са: урумово лале (Tulipa urumoffii), нежен лопен 
(Verbascum humile), давидов мразовец (Colchicum davidovii), персийски крайспорник 
(Cheilanthes persica), горска съсънка (Аnemone sylvestris). 
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Фауната също е многообразна. От безгръбначните видове 3 / 4 от 
разпространените в България пеперуди се срещат тук. От бръмбарите в парка могат да се 
видят еленовият рогач (Lucanus cervus), алпийската розалия (Rosalia alpina), златистия 
гъсеничар (Colosoma sycophantа) и др. 

 
Гръбначната фауна е представена с над 240 вида, като 191 са защитени от Закона 

за биологичното разнообразие, а в Червената книга на България са включени 45 вида. От 
тях 32 вида са застрашени от изчезване: шаран (Cyprinus carpio), смок мишкар (Elaphe 
longissima), видра (Lutra lutra), бухал (Bubo bubo), кръстат орел (Aquila heliaca), сокол 
скитник (Falco peregrinus), малък ястреб (Accipiter nisus) и др. 

 
Наблюдават се често сърни (Capreolus 

capreolus), зайци (Lepus europaeus), 
невестулки (Mustela nivalis), диви котки (Felis 
sylvestris), по-рядко златки (Martes martes), 
пъстър пор (Vormela peregusna), благороден 
елен (Cervus elaphus). Близо 70% (176 вида) 
от биоразнообразието на Природен парк 
"Сините камъни" са представители на клас 
Птици (Aves). С най-голямо природозащитно 
значение са грабливите дневни и нощни 
птици - египетски лешояд, скален орел, 
кръстат орел, голям ястреб, белоопашат 
мишелов, бухал, розов пеликан, и др. 

 
 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
Проучванията върху най-старата история по неоспорим начин доказват, че на 

територията на парка е имало заселници още през новокаменната епоха. В пещерата 
"Змееви дупки" са открити каменна брадва силно фрагментирана, но характерна керамика 
от V - ІІІ век пр.н.е., каменни калъпи за отливане на бронзови брадви, оръжия, 
украшения, оброчни плочки. На десетки места по Сините камъни могат да се видят руини 
от стари крепости, манастири, аязми, древни пътища. В м. Хисарлъка се намира 
археологическият резерват Туида - римска крепост от ІІІ - V век, а по поречието на р. 
Манастирска има останки от манастира "Св. Спас", по предание известен и като "Св. Св. 
Константин и Елена" - един от 24 - те манастири, строени през ХІІІ - ХІV век, известни 
като Сливенската малка Света гора. Ясни следи има и от аязмото в м.Селището, посветено 
на "Св.Тодор", от Кипиловската крепост над Моллова кория. 

 
През 1834 година Добри Желязков Фабрикаджията изгражда в дефилето на 

Селишка река първата в България фабрика за сукно, където днес се помещава 
Национален музей на текстилната индустрия. 

 
 
ТУРИЗЪМ 
"Сините камъни" с кристални потоци, слънчеви поляни, пещери, гори, могъщо 

издигащи се скални зъбери, превърнати днес в парк предлага чудесни условия за туризъм 
и отдих. В курортен комплекс Карандила и в град Сливен има множество хотели и 
квартири. 
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В парка се предлагат туристически маршрути и програми, водачество на групи, 
организиране за децата на забавни и предизвикателни игри на открито, състезания, 
пленери, изучаване на флората и фауната, геоморфоложката структура. В 
Информационно Посетителският Център на парка могат да се закупят разнообразни 
информационно-рекламни материали. 

 
Местонахождение: Разположен е в Сливенската планина, която е част от Стара 

планина. 
Работно време: Денонощно 
Печат: Да - в туристическия център в началото на Хайдушката пътека 
Възможност за нощувка: хижа Карандила  

На палатка в полите на Стара планина 
За контакти: ТД"Сините камъни" гр. Сливен ул."Великокняжевска"  

телефони: 044/622 432, 044/625 361, 044 /625 361 
 
Дирекция на Природен парк Сините камъни 
044/ 66 29 61, 044/ 62 46 32 

Маршрути: От хижа Карандила: 
хотел "Карандила" - 0,5 км 
природната забележителност Халката 
вр. Малка Чаталка - 0,30 часа 
м. Кушбунар - 0,30 часа 
м. Даулите - 2,00 часа 
вр. Българка (първенецът на Източна Стара планина, 1181 м) - 
3,00 часа 
с. Нейково - 5,00 ч по маркирана пътека (25 км по асфалтиран 
път) 
проходът Вратник - 7,30 часа 
 
ХАЙДУШКА ПЪТЕКА - КАРАНДИЛА - КУШБУНАР  
Един от интересните и известни маршрути. Тръгва се пеш от 
спирка Дюлева река на Автобуси № 2, 16 и тролейбуси № 3, 18 
и 20. Върви се на североизток по мек коларски път, виещ се 
между лозя и градини. След около 5 минути се стига до шосето 
за въжената линия, Пресича се. Пред Вас е Хайдушката пътека, 
по която в миналото хайдутите бързо и безшумно се скривали 
от погледа на османлиите. Поемате по стръмната скалиста 
пътека. Още В началото ще забележите паметника на 
загиналите алпинисти от Хиндокуш. Движейки се нагоре пред 
Вас се разкриват чудни гледки: напред, във висините - 
скалните зъбери на Сините камъни, а на юг - Сливен и равното 
Сливенско поле. След час достигате превала. Тръгвате надясно 
и слизате до Керемидената къщта, служила за убежище на 
славни хайдути от XVII до XIX Век. Тук, в нея често е идвал и 
Панайот Хитов. Днес пред нея се зеленеят здравец, коприва, 
лопен, бял равнен, татул, а на изток: до рекичката е изградена 
камина. 
На стотина метра на юг, в дерето се намира пещерата "Змееви 
дупки", обявена за природна забележителност. 
Връщате се отново на Хайдушката пътека, която навлиза в 
гъста дъбова гора. След стотина метра се намира 
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историческото място "Конската стена". Продължавате нагоре. 
Не след дълго се озовавате до Марьова скала, носеща името на 
учителя-турист Марьо Стоянов. Пресичате потока. Достигате 
остър завой, откъдето изведнъж се открива изглед към 
Туристическия комплекс "Карандила". Вдясно на 200 м се 
намират скалните феномени Камилата и Жабчето. 
Продължавате по маркировката. Отляво и отдясно са 
надвесили клони вековни дървета. Пътеката се слива с 
каменни стъпала, водещи до Бялата чешма, изградена след 
каптиране на Папратливия извор, Над нея е Туристическият 
комплекс, предлагащ удобства за отдих, и почивка. От скалите, 
намиращи се източно от него има въз мощност да отправите 
взор към канарите, към вр. Кулата, към Кушбунарска река, 
езерото. 
След кратка почивка се отправяте на север от хотела, по 
асфалтовия път към Кушбунар. Минавате покрай стадиона, 
хлебопекарницата. След завоя тръгвате на запад през букова 
гора, запазила спомени за далечни времена. Вдясно ще видите, 
паметника на хайдутина, а непосредствено до него - извора 
Кушбунар - в миналото известен на траките, прочут с 
чудотворната целебна сила, убежище на хайдути, възпят от 
народа. Сега любимо място на туристите. Опитайте 
кристалната вода, отдъхнете под проблясващите през клоните 
слънчеви лъчи и се отправяте обратно към Туристическия 
комплекс. Ако желаете може да се върнете в Сливен по 
Хайдушката пътека или да ползвате Въжената линия, чиято 
горна станция се намира на запад от комплекса. 
Тръгва се по асфалтовия път. Минавате край хижата на 
Петролна база Сливен, след което прекосявате шосето и 
продължавате през гората по стръмната пътека до билото. 
Пресичате пътя и след пет минути достигате Въжената линия, 
намираща се до вр. Малка Чаталка. Наслаждавайки се на 
панорамата, разкриваща се пред Вас неусетно стигате долната 
станция. Оттук пещ покрай ШАТО АЛПИЯ и китните вили 
стигате автобусната спирка. 
 
РАВНА РЕКА - ГУНЧОВ ИЗВОР - МОЧУРИТЕ - ДОЛАПИТЕ  
Тръгвате от долна станция на въжената линия. До нея идвате 
пеш, с кола или с градски транспорт. 
С лифта след 20 минути достигате до горна станция. 
Достатъчен е един поглед. По думите на Константин Иречек 
пред Вас се открива "съвършено алпийска панорама". 
Продължавате на север към чешмата на Златко Чорбаджи - 
народен закрилник, загинал В тази местност. Тук са бродили 
още Панайот Хитов, Хаджи Димитър, Георги Трънкин, Стоил 
Войвода, Не след дълго излизате на широка поляна, където са 
изградени огнища, беседка, детски кът. Завивате наляво по 
пътеката за м. Даула. Движите се по поречието на Равна река. 
Истински рай е. От двете страни има вековни букови дървета, 
гъсти лешникови гори, множество поляни с разнообразни диви 
цветя и насекоми. 
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След около 40 минути пътеката минава край Гунчов извор. На 
поляната, близо до огнището, под ромона на студената изворна 
вода, може да направите кратка почивка. Продължавате на 
северозапад през резерват "Кутелка". Навлизате в гористата 
местност Черно камене, завършваща със скалист склон. В 
южната му част, в дола, до малък красив водопад се намира 
пещера, в чийто недра избира бистра ледена вода. По-нататък 
отново влизате в резервата, чиято площ е 708.9 ха. 
По каменлива, стръмна пътека стигате в м. Мочурите малка 
кръгла поляна, заобиколена с гори от мизийски бук и стръмни 
склонове, свързани с предания за славни хайдути и героични 
дела. Тук до реката, пред заслона на Орлови дупки. 
Придвижвайки се по пътеката излизате до чешмата в 
местността Моллова кория. Оттук до хотел ШАТО АЛПИЯ има 3-
4 км. Може да вземете автобус за Сливен или да се върнете 
пеш, наслаждавайки се на кокетните градски вили и красотата 
на природен парк "Сините камъни". 
 
СЛИВЕН - СЕЛИЩЕТО - МАНАСТИРА "СВ. СПАС" - СЛИВЕН 
Отива се пеш или с автобус № 5, 6 или 17 до Текстилен 
Техникум, намиращ се в двора на първата текстилна фабрика в 
България, тази на Добри Желязков - Фабрикаджията. 
Продължавате по асфалтовия път. След около 2 км стигате 
ресторанта в м. Селището. Оттук се отправяте на север по стар 
път, който някога е свързвал Сливен със с. Раково. Вървите 
срещу течението на реката. Извън вилната зона, вляво от пътя 
се намира манастира "Св. Спас", разрушен от османлиите. Той 
е един от 24-те манастира на Сливенската малка Света гора. 
Някога от него се е откривал изглед не само към Сливен, но и 
чак до Ямболското поле. Днес Отдел Археологически към 
Исторически музей Сливен извършва разкопки. Част от 
откритите находки се намират в музея. След разглеждане на 
забележителностите по обратния път се завръщате в Сливен. 
Маршрутът е подходящ за деца и възрастни. 
Ако имате време и желание може да продължите до Бялата 
вода и Костова чешма. От "Св.Спас" продължавате по 
маркираната пътека, лъкатушеща край Манастирска река. 
Движейки се под гъстата сянка от дъбове, край надвиснали 
клони от диви круши, клен, леска, след около час и петдесет 
минути достигате чешмата Бялата вода. Тук на полянката може 
да отдъхнете и да вкусите ледената вода, бликаща от красиво 
изградената от бели плочи чешма. 
Отново тръгвате по пътеката, но в югозападна посока. Встрани 
от нея се издигат величествени букове. Слънцето едва прозира 
през тях. Приятно и леко се върви сред тази зеленина. Не след 
дълго стигате Костова чешма, намираща се вляво от пътеката, 
извираща изпод корените на вековни букаци. Може да 
направите кратка почивка, след която да се върнете в Сливен. 
Времето прекарано сред спомените за далечното минало, сред 
спокойствието на гората, сред чистия въздух и бистрата вода 
ще спомогне за отмората на всеки, независимо дали е голям 
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или малък. 
 
СЛИВЕН - СЕЛИЩЕТО - АБЛАНОВО - СЛИВЕН 
Началото на маршрута започва както този за СЕЛИЩЕТО - 
МАНАСТИРА "СВ.СПАС". Но при ресторанта вместо на север 
тръгвате в западна посока по асфалтовия път. Вляво и вдясно 
от него има китни градини, гъсталаци от храсти и дървета, 
многобройни цветя.Пристигайки до разсадник "Абланово" може 
да се запознаете с производството на иглолистни и 
широколистни фиданки. Разсадникът е известен с историята 
си. Той е един от първите в България, основан 1895 година. 
Сега непосредствено до него има и муфлоново стопанство, 
чийто първи обитатели са взети от Твърдишкото Горско 
стопанство. Целта е аклиматизиране на този вид в района. От 
разсадника срещу чешмата има пътека. Тръгвате по нея и 
излизате на широка поляна. По време на излета ще се 
запознаете с различни дървесни, храстови и тревни видове. 
Особено разпространени са липата, леската, телчарката, 
плюскавичето, бялото еньовче, зановецът, камбанката, 
ранилистът, червения кантарион, др. Край пътя ще срещнете и 
черноморска ведрица. Може да видите следи или да пробяга 
край вас заек. Има голямо разнообразие и от пеперуди, 
бръмбари и други животински видове. 
На около 15 минути се намира плоча, напомняща за сражение 
между хайдути и турци. Връщането от м. Абланово до Сливен 
става по обратния път. 
Денят сред дивната природа ще остави у Вас спомени за 
весели и щастливи мигове. 
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Природен парк „Сините камъни”, хижа „Карандила” 

 
хижа „Карандила” 

Намира се центъра на местността 
"Карандила" на 950 м. надморска височина. 
Представлява масивна триетажна сграда, с 
капацитет 26 места разположени на II етаж 
(1/2; 1/3; 2/4) с общи санитарни възли; III 
етаж (1/1; 1/3; 2/4) с общи санитарни възли. 
На първия етаж са разположени столова, 
кухня за самостоятелно приготвяне на храна 
и общи санитарни възли. Сградата е 
водоснабдена и електрифицирана. 
Отоплението е с локално парно. 

 
 
 
 

Местонахождение: Разположена е в лесопарк "Сините камъни" - м. Карандила, 
североизточно от гр. Сливен на 950 м н. в.   

Работно време: Денонощно 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: хижа Карандила  

На палатка в полите на Стара планина 
За контакти: ТД "Сините камъни" гр. Сливен ул."Великокняжевска" 

телефони: 044/622 432, 044/625 361, 044 /625 361 
Маршрути: От хижа Карандила: 

хотел "Карандила" - 0,5 км 
природната забележителност Халката 
вр. Малка Чаталка - 0,30 часа 
м. Кушбунар - 0,30 часа 
м. Даулите - 2,00 часа 
вр. Българка (първенецът на Източна Стара планина, 1181 м) - 
3,00 часа 
с. Нейково - 5,00 ч по маркирана пътека (25 км по асфалтиран 
път) 
проходът Вратник - 7,30 часа 
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 Котел — Пантеон на Георги Стойков Раковски и Музей на котленските 

възрожденци, Природонаучен музей. 
 

Пантеон на Георги Стойков Раковски и музей на котленските възрожденци град 
Котел 

В тематични зали експозицията 
отразява историята на Котел през 
Възраждането и живота и дейността на 
известни възрожденски личности, родени в 
Котел – епископ Софроний Врачански, 
архимандрит Неофит Хилендарски Бозвели, 
доктор Петър Берон, капитан Георги 
Мамарчев, Георги Стойков Раковски. 

 

 
Чрез възстановка на взаимно училище 

/катедра със затвор за наказания, пясъчни 
чинове, дивити и панакиди, наградни и 
наказателни кавалерии/, е пресъздадена 
атмосферата на учебния процес от първата 
половина на ХІХ век. В мемориалната 

пантеонна част са положени костните останки на Георги Раковски. 
 
Поклон пред: 
 
ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ /1739, Котел-1813, Букурещ/ - величава фигура 

в преддверието на българското Възраждане, народен будител. През 1765 г. пръв преписва 
Паисиевата "История Славяноболгарская". Поставя новобългарските книжовни начала - 
издава първата печатна книга в новобългарската литература "Кириакодромион, сиреч 
Неделник"/1806 г./ Изпод перото му излиза първото автобиографично произведение 
"Житие и страдания грешнаго Софрония"; оставя свой автопортрет. Книжовникът-
калиграф преписва множество църковно-служебни книги. Софроний е канонизиран от 
Българската православна църква. Посвещава живота си на пробуждането на народната 
съвест. 

 
НЕОФИТ ХИЛЕНДАРСКИ-БОЗВЕЛИ /1785,Котел-1848, Атон/ - вдъхновен 

основоположник, организатор и ръководител на борбата за независима Българска 
православна църква, автор на емоционално-огненото произведение "Плач Бедная Мати 
Болгарии". Архимандрит Неофит отправя Прошение до Високата порта за признаване 
правото на българите на самостоятелна църква и българско училище. Просвещенец и 
книжовник, оставя диря със "Славянско детеводство", "Разговор с един бесарабски 
българин", "Кратка Свещена история" и др. Непокорният монах умира заточен в 
Хилендарския манастир с мисълта за духовната свобода на българите. 

 
Д-Р ПЕТЪР БЕРОН /1799,Котел-1871 Драйова/ - медик по образование, учен-

енциклопедист с европейско измерение: философ, астроном, химик, физик, полиглот. 
Ненадминатият възрожденски просветител и родолюбец е назован "патриарх на 
мъдростта". 
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Основоположник на новобългарската просвета: автор на "Буквар с различни 
поучения...", т. нар. "Рибен буквар" /1824 г./ - първия учебник със светски характер и 
научни познания, чрез който утвърждава говоримия роден език в обучението и 
препоръчва взаимоучителния метод. Благотворителността е отличителен белег на 
дарителя д-р Петър Берон. Той издържа българските училища и завещава цялото си 
състояние в тяхна подкрепа. 

 
ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ /1821, Котел-1867, Букурещ/ - идеолог и организатор 

на българското национално - освободително движение, стратег и тактик на 
революционната борба, пламенен борец за църковна независимост!. Ст. Раковски 
създава"План за освобождение на България" /1861 г./. Сред издаваната от него 
периодика е първият български революционен вестник "Дунавски лебед". Народният 
войвода, предвождал чета в Балкана през 1854 г., основава в Белград легендарната 
Първа българска легия /1862 г./. Историк, етнограф и писател, радетел за родна 
просвета, той е автор на "Горски пътник" /1857 г./ и на редица книги по българска 
история, етнография и актуални въпроси на българския обществен живот. Съставя 
"Привременен закон за народните горски чети за 1867 лето". Революционер и дипломат с 
утвърден авторитет, този "образ невъзможен" е "началото на всички начала", патриарх на 
борбата за национална независимост. 

 
КАПИТАН ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ - БУЮКЛИУ /ок.1786,Котел-1846,о-в Самос/ - един от 

най-ярките български революционери - борци за национална независимост от п. пол. на 
XIX в. Волентирски капитан в руската армия, участник в руско-турските войни от 1806-
1812 г. и 1828-1829 г. Той е удостоен от Император Николай I с Георгиевски кръст за 
храброст и орден "Св. Ана". Комендант на Силистренската крепост; подготвил въстание в 
Котленско /1830 г./ кап. Георги Мамарчев е военен ръководител на прочутата Велчова 
завера от 1835 г. в Търново. При ареста на завераджиите руското поданство го спасява от 
смърт, но е изпратен на заточение в Коня - Мала Азия, впоследствие преместен на остров 
Самос, където умира с мисълта за свободна България.. 

 
Местонахождение: град Котел 

Географски координати: 42° 53' N, 26° 27' E 
Надморска височина: 643 метра 
Население: 6 697 
Пощенски код: 8970 
Телефонен код: 0453 
 
пл. "Възраждане" 3   

Работно време: Всеки ден 
8:00 – 18:00 часа 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Къщи за гости и хотели в град Котел  

На палатка в полите на Стара планина 
За контакти: 0453/ 25 49 
Маршрути: Природо-научен музей - Котел 

Поход в Котелска Стара Планина. 
Архитектурно-исторически резерват - Жеравна 
Къща-музей “Йордан Йовков” - Жеравна 
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 Котел — Пантеон на Георги Стойков Раковски и Музей на котленските 

възрожденци, Природонаучен музей. 
 

Природонаучен музей –Котел 
Природонаучният музей в Котел 

разкрива природното богатство на Източна 
Стара планина. Негов основоположник е 
местният учител – естественик Васил 
Георгиев. Той в продължение на 60 години 
колекционира природни образци от района и 
създава богати сбирки от вкаменелости, 
насекоми, риби, земноводни, влечуги и 
птици. През 1951г. комисия на БАН се 
запознава с колекциите на котленския учител 
и се предлага те да положат основите на 
Природонаучен музей. 

 

 
Фондът на музея днес съхранява близо 

30 000 образци от живата и нежива природа 
на региона, включени в сбирките: Безгръбначни фосили, Висши растения, Насекоми, 
Риби, Земноводни, Влечуги, Птици и Бозайници. Експозицията е разработена на 
екологичен принцип на площ от 1000 кв. м. 

 
ЕКСПОЗИЦИЯ 
Безгръбначните фосили са представени в зала Палеонтология. Тук се намират 

повече от 100 вида вкаменели останки от живели през Мезозойската ера корали, миди, 
охлюви, амонити, белемнити и други безгръбначни морски обитатели. 

 
В зала ботаника са показани близо 200 вида висши растения. Особен интерес будят 

лечебните растения, групирани по своето действие. Привлича и красотата на ранните 
пролетни растения. Чрез макети са представени и основните видове гъби у нас. Показани 
са и видовете дървета и храсти съставящи горите на Котленската планина. 

 
Насекомите са представени от 218 вида дневни и нощни пеперуди, бръмбари, 

ципокрили и водни кончета. Тук може да се види най-голямата наша пеперуда – Голямо 
нощно пауново око. Интерес представляват бръмбарите – Еленов рогач, Носорог, 
Египетски свещен торник. 

 
Експонираните 57 вида риби са включени в 2 биогрупи – сладководни и морски 

обитатели. 
 
Показаните 22 вида земноводни и влечуги са включени в биогрупа на биотопен 

принцип. Тук са застрашените от изчезване в България Смок мишкар и Змиегущер и 
сухоземните костенурки Шипоопашата и Шипобедренна. 

 
Чрез интересно решени биогрупи са представени местообитанията и характерни 

моменти от начина на живот на бозайниците и птиците. Представени са Белият и Черният 
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щъркел, Дроплата, Сивият жерав, Къдроглавият и Розовият пеликан, Скалният и 
Белоглавият Орел и мн. др. От бозайниците – Европейската сърна, Дивата свиня, 
Кафявата мечка, вълкът и мн. др. 

 
Местонахождение: град Котел 

Географски координати: 42° 53' N, 26° 27' E 
Надморска височина: 643 метра 
Население: 6 697 
Пощенски код: 8970 
Телефонен код: 0453 
 
Парк Изворите 

Работно време: Ежедневно 
9:00 – 17:00 часа 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: хотели в град Котел  

На палатка в полите на Стара планина 
За контакти: 0453/ 2355 
Маршрути: Пантеон на Георги Стойков Раковски и музей на котленските 

възрожденци град Котел 
Поход в Котелска Стара Планина. 
Архитектурно-исторически резерват - Жеравна 
Къща-музей “Йордан Йовков” - Жеравна 
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 Жеравна — Архитектурно-исторически резерват, Къща-музей „Йордан Йовков“ 

 
Архитектурно-исторически резерват — Жеравна 

Село Жеравна е разположено на 16 км 
югоизточно от гр.Котел в полите на Източна 
Стара планина. В селото са запазени над 300 
къщи, строени през ХVІІ - ХVІІІ в. и главно 
през ХІХ в. В основната си част обликът на 
селото е съхранен и днес такъв, какъвто е 
бил по време на Възраждането. Къщите са 
изградени в типично източнопланински стил с 
опростено пластично решение на фасадите, с 
богата ажурена вътрешна и външна 
дърворезба. 

Село Жеравна е едно от чудесата на 
българския-майстор строител, като голяма 

част от къщите представляват завършен архитектурен образ с неповторима художествена 
форма. В духовно просветно отношение Жеравна е била културно средище за целия 
регион, а Хилендарският манастир е имал свой метох в селото. Запазен и до днес той се 
намира в непосредствена близост до църквата. Смята се, че именно тук е направен 
прериса на "История Славянобългарская". 

Жеравна е известна и със своите многобройни чешми. В околността бликат 
множество извори, повечето от които са вкарани в чучурите на чешми (Кринча, Старча, 
Зайковка) още от незапомнени времена. 

 
Местонахождение: село Жеравна 

Географски координати: 42° 50' N, 26° 28' E 
Надморска височина: 630 метра 
Население: 466 
Пощенски код: 8988 
Телефонен код: 04585 
Жеравна се намира на удобно за пътуване място, само на 32 км 
от "Петолъчката" на пътя София-Бургас. Пътищата са в много 
добро състояние, а през зимата редовно се почистват от снега 
(когато има такъв). Мекият зимен климат изключва 
възможността за блокиране на транспорта за повече от 24 
часа. Разстоянията до Сливен, Бургас, Варна и София са 
съответно 48, 110, 184 и 333 км. 

Работно време: Денонощно 
Печат: Да – в кметството 
Възможност за нощувка: Къщи за гости, хотели и на палатка в полите на Стара планина 
Маршрути: Къща-музей “Йордан Йовков” - Жеравна  

Поход в Стара Планина. 
Природонаучен музей - Котел 
Пантеон на Георги Стойков Раковски и музей на котленските 
възрожденци град Котел 
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 Жеравна — Архитектурно-исторически резерват, Къща-музей „Йордан Йовков“ 

 
Къща-музей „Йордан Йовков“ 

Йордан Йовков е роден в Жеравна 
през 1880г. Тук прекарва детството си. На 13 
годишна възраст семейството му се премества 
в Добруджа, където работи неговия баща. 

 

 
Йордан Йовков е един от най-

значимите български писатели. Той пише за 
деца и възрастни. Книгите му са преведени 
на повече от 20 езика. Най-известната му 
творба е “Старопланински легенди”. 

 
ЗА КЪЩАТА-МУЗЕЙ 
Родната къща на великия писател 

Йордан Йовков се намира на площад 
Голямото бърдо в с. Жеравна. Тя е 

едноетажна къща, заобиколена от каменни стени. В двора, изпълнен със зеленина се 
издига паметника на писателя, седнал на малък стол, вглъбен в своя вълшебен свят. 

 
Интериорът в къщата е запазен и се усеща автентичната атмосфера на миналото. 

Тук е уредена експозиция на документи и ръкописи на Йовков. 
 

Местонахождение: село Жеравна 
Географски координати: 42° 50' N, 26° 28' E 
Надморска височина: 630 метра 
Население: 466 
Пощенски код: 8988 
Телефонен код: 04585 
 
площад Голямото бърдо 

Работно време: зимно: 08.00-12.00 и 13.00-17.00ч. 
лятно: 09.00-18.00 ч. 
Без почивен ден 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Къщи за гости и хотели в село Жеравна  

На палатка в полите на Стара планина 
За контакти:  
Маршрути: Поход в Стара Планина. 

Природонаучен музей - Котел 
Пантеон на Георги Стойков Раковски и музей на котленските 
възрожденци град Котел 
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София – Национален исторически музей 

 
 Националният исторически музей е 

създаден с разпореждане на Бюрото на 
Министерския съвет от 5 май 1973 г. Първата 
представителна експозиция на музея е 
открита през 1984 г. в чест на 1300-
годишнината от създаването на българската 
държава в сградата на Съдебната палата в 
София.  

През 2000 г. НИМ е преместен в 
бившия дом № 1 на правителствената 
резиденция, в която на 10 ноември 1989 г. е 
взето решение за свалянето на последния 

комунистически лидер на България. 
 

Местонахождение: град София, кв. Бояна, ул. "Витошко лале" 16 
Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
Телефонен код: 02 

Работно време: Ноември – март (зимно): 9.00 – 17.30 ч. 
Април – октомври (лятно): 9.30 – 18.00 ч. 
Музеят не работи на националните празници 1 януари, 3 март, 
24 май, 24, и 25 декември 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели; на палатка в полите на Витоша или по поречието на 

река Искър; хижи на Витоша   
За контакти: 02/ 955 42 80 
Маршрути: Поход на Витоша. 

Храм-паметник “Александър Невски” с криптата град София 
Национален църковен историко-археологически музей при 
“Светия синод” град София 
Национален дворец на културата град София  
Национална художествена галерия град София  
Етнографски институт с музей при БАН град София 
Национален музей “Земята и хората” град София  
Национален природонаучен музей при БАН град София  
Музей на историята на физическата култура и спорта в 
националния стадион “Васил Левски” град София 
Археологически институт с музей при БАН град София 
Зоологическа градина град София 
Национален музей “Боянска църква” град София 
Храм “Света София” град София 
Софийска синагога и исторически музей към нея град София 
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 София — Храм-паметник „Свети Александър Невски“ с криптата 

 
 Храм-паметникът „Свети Александър 

Невски“ е православна църква в град София, 
която служи за катедрален храм на 
българския патриарх. 

 

 
Храмът представлява петкорабна 

църква в неовизантийски стил - 
кръстокуполна базилика с акцентирано 
централно кубе. При вътрешната украса на 
храма са употребени изключително 
качествени и скъпи строителни материали: 
разноцветни италиански мрамори, оникс от 
Бразилия, алабастър и други. Главният купол 
е висок 45 метра. Около кръга на купола с 
тънки златни букви е изписана молитвата 

„Отче наш“. Осветителните тела в храма са изработени в Мюнхен. Заемащ площ от 3170 
м2, храмът може да побере 5000 души, колкото и най-голямата зала в НДК, с което се 
превръща във втората по големина църква на Балканския полуостров след храм „Свети 
Сава Сръбски“. Камбанарията му е висока близо 53 м и има 12 камбани, излети и 
донесени от Москва. Най-голямата тежи 12 тона, а най-малката - 10 кг, като общото тегло 
на всичките е 23 тона. Храмът е обявен за паметник на културата през 1924 година. В 
криптата му са експонирани едни от най-красивите български икони. 

 
История на храма 
Решението за построяване на катедрална църква е взето още през 1880 г. от 

Учредителното събрание в Търново. Княз Александър се обръща с възвание към българите 
и храмът е вдигнат с народни дарения. Основният камък е положен при изключителна 
тържественост на 3 март (19 февруари стар стил) 1882 г., четвъртата годишнина от 
подписването на Санстефанския договор. В основите на храма е вградена метална кутия, 
в която са записани имената на членовете на правителството. Храмът е по проект на 
руския архитект проф. Александър Померанцев (1848-1918), с помощници руските 
архитекти Александър Смирнов (1861 - ?) и Александър Яковлев (1879-1951). Първият 
проект (1884-1885 г.) е бил изработен от акад. арх. Иван Богомолов, след чиято смърт 
проф. арх. Померанцев изцяло променя проекта. Окончателният проект е бил готов през 
1898 г. Строежът на храма започва през 1904 и е завършен през 1912 г., като цялото 
изпълнение възлиза на обща стойност 5,5 милиона лева. За кратко през 1916 г. храмът е 
преименуван на „Св. Св. Кирил и Методий“ (по това време, през Първата световна война, 
България и Русия са на страната на пактове-противници), а през 1920 г. отново е върнато 
първоначалното име „Свети Александър Невски“. 

 
Строители на храма 
След завършването на църквата през 1912 година с украсата и изографисването на 

интериора на храма се заемат внушителен брой изтъкнати руски и български 
специалисти, архитекти, художници и каменоделци. 
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Оформянето на храма започва с облицоването му, което е започнато от италиански 
каменоделци. След обявена стачка от страна на италианците, облицоването е продължено 
от български работници начело с Г. Киселинчев, а арх. Яковлев прави детайлите. 
Скулпторът Вилем Глос изработва гипсови модели на фасадите, корнизите, капителите и 
базите. Стенописите са рисувани под ръководството на проф. А. Кисельов, който е 
определял също така приготвянето на темперните бои. В изработването на стенописите 
участват руските художници: проф. М.(или Г.) Месоедов (който е определял също така 
общия тон на стенописите), Д. Киплик, С. Шелковой, проф. М. Корин, проф. М. 
Судоковский, А. Вахрамеев, В. Болотнов, Н. Розанов, Ив. Дроздов, М. Авилов, проф. В. Я. 
Савинский, В. Кузнецов, И. Ланской, проф. В. Перминов, Н. Родзянко и българските 
художници: проф. Иван Мърквичка, проф. Антон Митов, Г. Желязков, проф. Ст. Иванов, 
Ас. Белковски, Никола Маринов, Никола Петров, Хр. Берберов, проф. П. Клисуров, Август 
Розентал, проф. Цено Тодоров, Васил Димов, арх. Петко Момчилов и др. 

 
Арх. Йордан Миланов (1867-1932 г.) взема активно участие в изграждането на 

храма като член (1896-1912), а после и председател на Постоянната строителната 
комисия. 

 
Вътрешно оформление 
В интериорното оформлението на храма участват българските декоратори проф. 

Харалампи Тачев и Б. Михайлов. Орнаменталната резба е изработвана под ръководството 
на проф. В. Перминов. Бояджийската работа е извършвана под ръководството на 
австрийския майстор Лестер. Металната пластика на вратите е изработена в Мюнхен. 
Мозайките са доставени от Венеция. 

 
Мраморната пластика е изработена в Берлин. Дървените врати са изработени 1911-

1912 при Карл Бамберг (собственик на мебелна фабрика във Виена). Антон Митов е автор 
на мозайката под камбанарията с образа на Св. Александър Невски. Проф. П. Клисуров, 
проф. Цено Тодоров, Никола Петров са автори на мозаечните образи на Христос, Петър и 
Павел в перистила на главния вход. Проф. Ст. Иванов е автор на мозайките вляво от 
вратите с редица образи на светци, Вяра Надежда, Любов и Седмочислениците - вдясно. 
Хр. Берберов, Васил Димов, проф. Ст. Иванов, Никола Маринов, Ас. Белковски, Август 
Розентал са автори на мозайките с образи на български светци в тимпаните(люнетите) на 
външните врати. В средния иконостас има две икони - Христос и Богородица от Виктор 
Васнецов и Александър Невски от проф. В. Я. Савинский. Северният иконостас е с икони 
на проф. Иван Мърквичка, а Южният иконостас е с икони на проф. Антон Митов. 

 
Помощници са били и много други руски и български художници, някои, от които 

тогава още студенти: Н. Кондратиев, Ф. Морозов, Ал. Алфонс Жаба, Н. Костов, Д. Занков, 
И. Пиндиков, П. Кантемиров, Константин Щъркелов, Вл. Лазаров, П. Кръстев, Г. Цапев, 
Цв. Маринова, Р. Топалова, П. Тачева, проф. Марко Марков. 

 
Местонахождение: град София 

Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
Телефонен код: 02 

Работно време: 10.30-12.30 и 14.00-18.30 часа 
Почивен ден понеделник 

Печат: Да 
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Възможност за нощувка: Хотели в град София  
На палатка в полите на Витоша или по поречието на Искър. 
Хижи на Витоша 

За контакти:  
Маршрути: Поход на Витоша. 

Национален исторически музей София 
Национален църковен историко-археологически музей при 
“Светия синод” град София 
Национален дворец на културата град София  
Национална художествена галерия град София  
Етнографски институт с музей при БАН град София 
Национален музей “Земята и хората” град София  
Национален природонаучен музей при БАН град София  
Музей на историята на физическата култура и спорта в 
националния стадион “Васил Левски”  град София 
Археологически институт с музей при БАН град София 
Зоологическа градина град София 
Национален музей “Боянска църква”  град София 
Храм “Света София” град София 
Софийска синагога и исторически музей към нея град София 
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 София — Национален църковен историко-археологически музей при Светия 

синод 
 

 Веднага след Освобождението Светият 
синод на Българската православна църква 
излиза с решение да започне една 
събирателска инициатива за откриване, 
проучване и събиране на едно място на 
всичко онова, което е пощадено от времето и 
османското робство. Така в кратко време 
колекцията се уголемява и започва да се 
нарича Присинодална сбирка. Едва в 1921 г. 
Светият синод излиза с решение тази сбирка 
да бъде институционализирана в музей, а 
държавата в лицето на тогавашното 
Министерство на народното просвещение 
узаконява новата институция през 1923 г. 
Колекцията е наистина много богата, съдържа 
около 11 хиляди експоната и, което е много 
важно, единствено в този музей може да се 
проследи цялостното развитие на 
християнското изобразително изкуство по 
българските земи от началото му до края на 

19-и и дори до средата на 20-и век. 
 

Местонахождение: град София, пл. "Света неделя". 
Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
Телефонен код: 02 

Работно време: 9.00-17.00 с обедна почивка; почивни дни събота и неделя. 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град София  

На палатка в полите на Витоша или по поречието на Искър. 
Хижи на Витоша 

Маршрути: Поход на Витоша, Национален исторически музей София, Храм-
паметник “Александър Невски” с криптата, Национален дворец 
на културата, Национална художествена галерия, Етнографски 
институт с музей при БАН, Национален музей “Земята и 
хората”, Национален природонаучен музей при БАН, Музей на 
историята на физическата култура и спорта в националния 
стадион “Васил Левски”, Археологически институт с музей при 
БАН, Зоологическа градина, Национален музей “Боянска 
църква”, Храм “Света София”, Софийска синагога и 
исторически музей към нея 
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 София — Национален дворец на културата 

 
 Националният дворец на културата е 

многофункционален комплекс, съвременен 
замък – синтез на модерна архитектура с 
пластични изкуства. Великолепните 
пространства са одухотворени от над сто 
произведения на монументалната живопис, 
скулптурата, дърворезбата, гоблена, 
металопластиката и други жанрове... 

 

 
В него има повече желязо отколкото в 

Айфеловата кула, под покрива му са 
съсредоточени както културният живот на столицата, така и престижна конгресно-
конферентна дейност, делови и политически събития. В този смисъл той е уникален. 

 
Тук всеки намира нещо за себе си. Модел, който на пръв поглед изглежда 

еклектичен, но всъщност е дълбоко демократичен. В залите и фоайетата му присъства 
изкуството и си дават среща всички музи. Тук можете да срещнете както големи артисти 
така и видни конгресмени, политици, бизнесмени. Има прекрасни условия и добри 
професионалисти за провеждането и на най-престижните прояви, могат да бъдат 
посрещнати и най-строгите международни изисквания. 

 
НДК се превърна в естествен притегателен център за столичани и гостите на 

столицата, а силуетът на Двореца на фона на Витоша вече е емблематичен. 
 
Залите на НДК още пазят спомена за изключителни гастроли и знаменити артисти - 

Херберт фон Караян, Клаудио Абадо, Алексис Вайсенберг, Хосе Карерас, Андреа Бочели, 
Николай Гяуров, Рикардо Мути, Монсерат Кабайе, Катя Ричарели, Мирела Френи, 
Веселина Кацарова, Дарина Такова, Анна Томова-Синтова, Гена Димитрова, Емил 
Чакъров, Емил Табаков, Юрий Башмет, Найджъл Кенеди, Емир Кустурица... списъкът е 
дълъг. 

 
Вече не можем да си представим най-хубавите празници в годината без 

Новогодишния музикален фестивал, създаден от маестро Емил Чакъров през 1986 година. 
Тогава на голямата сцена могат да бъдат чути великолепни български гласове, 
разпръснати по света – Веселина Кацарова, Калуди Калудов, Красимира Стоянова, 
Цветелина Василева, Ина Кънчева, Бойко Цветанов, Юлиан Константинов, Орлин 
Анастасов, Румен Дойков, Лъчезар Пръвчев, Емил Иванов.... Най-големите симфонични 
оркестри с най-добрите диригенти – Емил Табаков, Росен Миланов, Методи Матакиев, 
Найден Тодоров...  

 
НДК - Конгресен център София винаги се е стремял да бъде в крак с времето - 

особено, когато се касае за прогреса и модернизацията. Ето един пример - за да 
посрещне изискванията на годишното събрание на Борда на директорите на ЕBRD през 
1995 г. НДК изгради нова телефонна централа и вътрешна телекомуникационна мрежа, 
частично обновена за срещата на Съвета на министрите на ОSСЕ през 2004 г. За да 
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отговори на изискванията на Секретариата на НАТО за провеждането на Срещата на 
министрите на външните работи през април 2006 г. нашият конгресен център предприе 
обемни ремонтни работи, изгради своя високоскоростна и високонадежна интернет 
мрежа, разработи и изгради модерна и нова мрежа за вътрешна телевизия, модернизира 
конферентната и преводаческа система с най-новото поколение цифрови системи и дом-
камера, даваща възможност на преводачите във всеки един момент автоматично да 
виждат говорещия. Предприехме тези стъпки не само за да задоволим нуждите на 
определена проява, а със съзнанието, че това са все инвестиции в бъдещето. 

 
 НАЦИОНАЛНИЯТ ДВОРЕЦ НА 

КУЛТУРАТА - Конгресен център - София бе 
обявен на 9 юли 2003 год. от 
Международната асоциация на конгресните 
дворци /AIPC - Association International des 
Palais de Congres/ за "ВТОРИ В СВЕТА 
КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР" след "Двореца на 
конгресите и музиката" в Билбао /Испания/. 
Наградата бе много ценна за целия екип на 
НДК, особено като се има предвид, че става 
въпрос за класацията на най-престижната и 
авторитетна организация за конгресен 

бизнес. Наградата "APEX" се връчва годишно на основата на изчерпателен анализ на 
резултатите и удовлетворението на клиентите, извършен от независим екип на 
Университета за приложни науки в Хайлброн, Германия. Анализът на данните е 
обективен, получен от поредица проучвания, които се дават поверително и пряко на 
екипа за оценка, който от своя страна класира центровете в съответен ред. Призът е 
създаден през 2000-та година като признание за постиженията на членовете на AIPC в 
управлението на конгресните центрове. Но оценката за дейността на Конгресен център - 
София достигна най-високата си степен през 2005 год., когато спечели наградата "APEX" 
на AIPC /Международна Асоциация на Конгресните Дворци/ за "НАЙ-ДОБЪР КОНГРЕСЕН 
ЦЕНТЪР В СВЕТА". Престижното отличие бе връчено на тържествена церемония в Квебек, 
Канада. Тази награда е подобна на "Оскар" за най-добре менажиран конгресен център. 
Заслуга за спечелването на този приз имат както отличните ни професионални 
взаимоотношения с многобройните ни клиенти, които по един или друг начин се явяват 
наши оценители в това съревнование, така и на усилията на личния състав на НДК. 

 
Г-жа Барбара Мейпъл - президент на AIPC направи следното изявление по този 

повод: "Радваме се да поздравим Конгресен център - София за спечелената награда Apex 
на AIPC след тежко съревнование между толкова квалифицирани участници! Тази награда 
е истинско признание за техните чудесни отношения с клиентите - онези, които в крайна 
сметка взимат решенията в програмата за наградата Apex на AIPC и формират базата, на 
която се избира победителят. Тяхното постижение е демонстрация на степента, в която 
качественото обслужване и доволните клиенти могат да помогнат за напредъка на един 
център в днешната силна конкуренция на пазара за провеждане на срещи" 

НДК е бил домакин на значими конгресно-конферентни прояви. Първият голям 
международен форум, проведен в Двореца е ХХIII генерална конференция на ЮНЕСКО 
през 1985 год. Следват: ХIII регионална конференция на FAO за Европа, Европейската 
регионална конференция по народонаселението към ООН, Генерална асамблея на 
Световната туристическа организация, Х конгрес на Международния съюз на 
журналистите, IV световно биенале по архитектура, ХVI световен минен конгрес, ХI 
генерална асамблея на ИКОМОС, Конгрес на българистите, Световно биенале по 
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архитектура и "ИНТЕРАРХ”, ХХХV генералната асамблея на Международната асоциация на 
конгресните дворци /AIPC/, Парламентарна асамблея на Черноморското икономическо 
сътрудничество, VI световен конгрес на руската преса, Икономически форум за 
Югоизточна Европа, VII съвещание на Съвета на мениджърите на национални 
антарктически програми и на Комитета за логистични операции в Антарктика, 53 конгрес 
на Либералния интернационал, Годишно събрание на Европейската банка за 
възстановяване и развитие и Годишна среща на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа /OSCE/... Тази година се проведе среща на външните министри 
на страните-членки на НАТО, под председателството на генералния секретар на Алианса 
Яп де Хоп Схефер. Предизвикателства, предвид значимостта на събитията и високите 
изисквания на клиентите, които са успешно преодолени. 

 
НДК разполага с 13 многофункционални зали, с 55 помещения за срещи с общ 

капицитет над 8000 места и с над 15 000 кв.м. изложбена площ. Сред тях зала 1 е най-
голямата и представителна зала на комплекса. Има площ от 11 000 кв. Стационарни 
кресла. Общ капацитет - 3 692 места. Снижаващ се таван над втори балкон. Редуцирани 
капацитети - 2 646 и 1 800 места. Всяка от залите има своите достойнства и своето 
предназначение, така че всеки клиент може да намери най-подходящото за своята изява 
място. 

 
Не бива да се пренебрегват предимствата да проведете своята проява в НДК. 

Мястото е стратегическо - годишно през Двореца минават 1 500 000 души. Цените са 
разумни, а екипът от професионалисти гарантира високо качество и коректност. 

 
За една международна конгресно-конферентна проява освен перфектното 

обслужване, изключително изгодните цени, особено в сравнение със западно-
европейските и най-съвременното техническо оборудване, от значение е и красивото 
разположение на Двореца на фона на планината Витоша, възможностите да бъдат 
посетени много исторически и културни забележителности в близост до НДК. Делегатите 
ще открият осемхилядолетната драматична история и оригинална култура на този 
кръстопът между Изтока и Запада, в сърцето на Балканите. Особено впечатляващ е храм-
паметникът "Александър Невски" с позлатените си куполи - великолепна петкорабна 
базилика в неовизантийски стил. А в многобройните зали на Двореца всеки може да се 
докосне до различните жанрове в изкуството. 

 
Хотелската мрежа, част от която е в непосредствена близост до НДК, е луксозна и 

добре поддържана - например хотелите "Кемпински", "Радисън", "Шератон", "Гранд Хотел 
София", "Хилтън"...  

 
Луксозни и висококачествено обслужвани ресторанти разполагат с голямо 

разнообразие от традиционни и екзотични ястия и напитки. 
 
Съществува опасност от пристрастяване към апетитната българска кухня! По този 

начин може да се съчетае полезното с приятното! 
 

Местонахождение: град София 
Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
Телефонен код: 02 
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Площад "България" №1 

Работно време: БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР: 
09.00 - 19.00 часа 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град София  

На палатка в полите на Витоша или по поречието на Искър. 
Хижи на Витоша   

За контакти: БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР: 02/ 916 6369 
Маршрути: Поход на Витоша. 

Национален исторически музей София 
Храм-паметник “Александър Невски” с криптата град София 
Национален църковен историко-археологически музей при 
“Светия синод” град София 
Национална художествена галерия град София  
Етнографски институт с музей при БАН град София 
Национален музей “Земята и хората” град София  
Национален природонаучен музей при БАН град София  
Музей на историята на физическата култура и спорта в 
националния стадион “Васил Левски” град София 
Археологически институт с музей при БАН град София 
Зоологическа градина град София 
Национален музей “Боянска църква” град София 
Храм “Света София” град София 
Софийска синагога и исторически музей към нея град София 
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 София — Национална художествена галерия 

 
 Националната художествена галерия е 

българска държавна културна институция. 
Намира се в София и се помещава в сградата 
на бившия царски дворец, заедно с 
Националния етнографски музей. Създадена 
е с постановление на правителството на 24 
ноември 1948 година. Днес в нея са изложени 
над 3000 художествени творби – живопис, 
скулптура и графика на видни представители 
на българското изобразително изкуство. 

 
 
 
 
 

Местонахождение: град София 
Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
Телефонен код: 02 
 
Площад "Батенберг" № 1 

Работно време: 10.00–17.30 
четвъртък до 19.00 
Почивен ден – понеделник 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град София  

На палатка в полите на Витоша или по поречието на Искър. 
Хижи на Витоша 

За контакти:  
Маршрути: Поход на Витоша, Национален исторически музей, Храм-

паметник “Александър Невски” с криптата, Национален 
църковен историко-археологически музей при “Светия синод”, 
Национален дворец на културата, Етнографски институт с 
музей при БАН, Национален музей “Земята и хората”, 
Национален природонаучен музей при БАН, Музей на 
историята на физическата култура и спорта в националния 
стадион “Васил Левски”, Археологически институт с музей при 
БАН, Зоологическа градина, Национален музей “Боянска 
църква”, Храм “Света София”, Софийска синагога и 
исторически музей към нея 
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София — Етнографски институт с музей при БАН 

 
 Музеят представя народни носии, 

тъкани, украшения, дърворезби, ковано 
желязо и други. Малък магазин на народните 
занаяти предлага художествени предмети, 
костюми и музикални инструменти от всички 
краища на България. Разположен е в бившия 
царски дворец заедно с Националната 
художествена галерия. 

 
 
 
 
 

Местонахождение: град София 
Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
Телефонен код: 02 
 
Булевард "Цар Освободител" No. 1 

Работно време: лятно: 10.00 - 17.30 
зимно: 10.00 - 16.00 
Почивен ден – понеделник 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град София  

На палатка в полите на Витоша или по поречието на Искър. 
Хижи на Витоша 

За контакти: Телефони: 02/ 9884209, 02/ 9881974, 02/ 9874191 
Маршрути: Поход на Витоша, Национален исторически музей, Храм-

паметник “Александър Невски” с криптата, Национален 
църковен историко-археологически музей при “Светия синод”, 
Национален дворец на културата, Национална художествена 
галерия, Национален музей “Земята и хората”, Национален 
природонаучен музей при БАН, Музей на историята на 
физическата култура и спорта в националния стадион “Васил 
Левски”, Археологически институт с музей при БАН, 
Зоологическа градина, Национален музей “Боянска църква”, 
Храм “Света София”, Софийска синагога и исторически музей 
към нея 
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 София — Национален музей „Земята и хората“ 

 
Националният музей "Земята и хората" 

е един от големите минераложки музеи в 
света. Основан е на 1 януари 1986 г., а на 19 
юни 1987 г. открива изложбените си зали за 
посетители. 

 
По своя профил музеят обхваща 

минералното царство на Земята в различни 
негови аспекти - жизнена среда, източник на 
суровини и енергия, предмет на научно 
познание, обект на емоционално и 
естетическо въздействие. 

 
Намира се в центъра на гр. София. През годините и до днес в музея работят много 

специалисти в различни области на науките за Земята. Музеят разполага с библиотека, 
експозиционна, заседателна и видео зали, както и с множество лаборатории. 

 
Колекцията на музея е организирана в 7 фонда, представителни образци от които 

са изложени в 7 постоянни експозиции. В експозиционните зали се организират и 
временни експозиции на образци от особен интерес или тематични. 

 
Организират се много и разнообразни изложби. Популярни са ежегодните изложби 

на котки, восъчни фигури, частните училища... 
 
Периодично се провеждат лектории с филми на общността на пещерняци и 

планинари. Тези събития са отворени за посещение на всеки, който има желание. 
 
Средствата за създаване на музея и придобиването на минералните образци са 

изцяло от дарения на частни лица, фирми и институции. 
 
Фондация "Земята и хората", основана на 22 април 1993 г., е деен участник в 

изявите, свързани с дейността и проектите на музея. 
 
Една от най-важните инициативи на музея е ежегодното отбелязване на Деня на 

Земята през целите месеци април и май. 
 
Фондацията инициира и подкрепя инициативата "Съхраняване на минералното 

разнообразие", чиито дейности се дискутират на ежегодния международен симпозиум 
през месец октомври. 

 
Местонахождение: град София 

Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
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Телефонен код: 02 
 
Булевард "Черни връх" 4 

Работно време: 10.00 - 18.00 ч. 
Почивен ден - понеделник 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град София  

На палатка в полите на Витоша или по поречието на Искър. 
Хижи на Витоша 

За контакти: 02/ 865 6639, 02/ 866 1457 
Маршрути: Поход на Витоша. 

Национален исторически музей София 
Храм-паметник “Александър Невски” с криптата град София 
Национален църковен историко-археологически музей при 
“Светия синод” град София 
Национален дворец на културата град София 
Национална художествена галерия град София  
Етнографски институт с музей при БАН град София  
Национален природонаучен музей при БАН град София  
Музей на историята на физическата култура и спорта в 
националния стадион “Васил Левски” град София 
Археологически институт с музей при БАН град София 
Зоологическа градина град София 
Национален музей “Боянска църква” град София 
Храм “Света София” град София 
Софийска синагога и исторически музей към нея град София 
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 София — Национален природонаучен музей при БАН  

 
 Националният природонаучен музей 

при БАН е най-богатият природонаучен музей 
на Балканския полуостров. 

 

 
Музеят е създаден през 1889 г. като 

Естествено-исторически музей на Княз 
Фердинанд. Отворен е за посетители през 
1907 г. През 1974 г. Националният 
природонаучен музей е обособен, като 
самостоятелен институт в системата на БАН.  

 
Тук се съхранява и популяризира 

живата и нежива природа в България и 
чужбина - над 1 милион екземпляра препарирани животни, растения и минерали. 
Експозициите на Националния природонаучен музей включват повече от 400 вида 
бозайници, над 1200 вида птици, множество земноводни и влечуги, стотици хиляди 
насекоми и други безгръбначни, както и фосилни образци (кости, костни фрагменти и 
цели скелети). Също така тук са изложени много минерални видове и около 1200 вида 
хербарни образци от флората на България. 

 
Местонахождение: град София 

Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
Телефонен код: 02 
 
Булевард "Цар Освободител" № 1 

Работно време: 10.00 - 18.00 ч. 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град София  

На палатка в полите на Витоша или по поречието на Искър. 
Хижи на Витоша 

За контакти: 02/ 9885115 , 02/ 9882894 
Маршрути: Поход на Витоша, Национален исторически музей, Храм-

паметник “Александър Невски” с криптата, Национален 
църковен историко-археологически музей при “Светия синод”, 
Национален дворец на културата, Национална художествена 
галерия, Етнографски институт с музей при БАН, Национален 
музей “Земята и хората”, Музей на историята на физическата 
култура и спорта в националния стадион “Васил Левски”, 
Археологически институт с музей при БАН, Зоологическа 
градина, Национален музей “Боянска църква”, Храм “Света 
София”, Софийска синагога и исторически музей към нея 
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 София — Музей на историята на физическата култура и спорта в Национален 

стадион „Васил Левски“ 
 

В музея се показва историята на 
българския спорт и върховите постижения на 
родните ни спортисти. В него са изложени 
над 500 експоната, фотоси и факсимилета. 
Сред експонатите са копие на първия 
български велосипед, лични вещи и награди 
на наши видни спортисти, състезателни 
екипи, множество купи и колекция от 
завоювани от българските спортисти медали. 

 
Малко сме, но сме силни, смели и 

добри! 
 

Местонахождение: град София 
Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
Телефонен код: 02 
 
Намира се в националния стадион "Васил Левски" 

Работно време: 09.00 - 17.00 ч. 
Почивни дни събота и неделя 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град София 

На палатка в полите на Витоша или по поречието на Искър. 
Хижи на Витоша 

За контакти: 02/ 865 437 
Маршрути: Поход на Витоша. 

Национален исторически музей София 
Храм-паметник “Александър Невски” с криптата град София 
Национален църковен историко-археологически музей при 
“Светия синод” град София 
Национален дворец на културата град София 
Национална художествена галерия град София  
Етнографски институт с музей при БАН град София  
Национален природонаучен музей при БАН град София  
Национален музей “Земята и хората” град София  
Археологически институт с музей при БАН град София 
Зоологическа градина град София 
Национален музей “Боянска църква” град София 
Храм “Света София” град София 
Софийска синагога и исторически музей към нея град София 
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Село Старосел — Тракийски храмов комплекс 

 
Тракийският култов храм, в 

„Четиньова могила“, открит и разкопан от 
Георги Китов през 2000 г., е най-големият 
открит досега тракийски царски комплекс с 
мавзолей. Храмът впечатлява с внушителната 
ограда (крепида) от каменни блокове, 
парадно стълбище с коридор и култова 
площадка. Входът е очертан от плочи с 
пластична и цветна украса. Вътрешното 
помещение е огромна (диам. 4,80 м) кръгла 
куполна камера с полуколони и цветни 
орнаменти. От северната страна на храма се 
намира вкопана скална вана за производство 
и съхранение на вино. Тя е с елипсовидна 

основа и плътна замазка. При разкопките вътре са намерени съдове за пиене на вино и 
цедилки. 

 
Религията на траките включвала Великата богиня Майка, която била 

отъждествявана с планина или скала. Натрупването на могили възпроизвежда планината 
и утробата на богинята-майка. Освен нея, имало и мъжко божество, Анонимно. Царят на 
траките бил медиатор – връзката между хората и боговете. От аристократичните ритуали 
на траките, изпълнявани само от мъже, води началото си „орфизмът“. Храмът в Старосел е 
изпълнявал точно такава функция – във вътрешната камера са се изпълнявали тайни 
орфически ритуали. Целта им е била усъвършенстване, извисяване на царя до богочовек. 

 
На 30 м. южно от храма, през 2000 г. беше открит „кенотаф“ - празен гроб, а около 

него в три отделни ями – разчленено на три човешко тяло и богати дарове – златен 
пръстен, съдове, конска амуниция, въоръжение. 

 
Могила „Хоризонт“ е единственият в Тракия храм с колонада. И докато на други 

места колоните са една или две – тук броят им достига 10. Колоните са с капител в ранен 
дорийски стил. И в този храм е бил погребан представител на тракийската аристокрация. 
Въпреки че гробницата е ограбена още в древността, намерените сребърни и златни 
предмети говорят красноречиво за ранга на погребания. 

 
Други могили – в района около Старосел и съседните села има още 9 могили с 

уникални архитектурни елементи и цветна украса. Могилите са проучени и консервирани, 
но не са отворени за посещения. 

 
„Кози грамади“ е тракийски архитектурен комплекс от V-ІV век преди Христа, 

разположен на площ от ок. 8 дка. Обектът се намира в Средна гора, на 20 км северно от 
могилите в Старосел. Комплексът включва няколко монументални сгради, опасани с 
крепостна стена в квадров градеж. Централната постройка е внушителна резиденция на 
владетел. Намерени са много монети от тракийските царе Терес ІІ, Котис І и Аматок, както 
и двойна брадва (лабрис), символ на царската власт у траките. Експедицията на НИМ - 
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Националния исторически музей с ръководител Ив. Христов, приключи засега (2005) 
разкопките си, поради неспазване на Правилника за археологическа дейност в Република 
България. 

 
Местонахождение: село Старосел 

Географски координати: 42° 29' N, 24° 34' E 
Надморска височина: 335 метра 
Население: 1 357 
Пощенски код: 4175 
Телефонен код: 03176 

Работно време:  
Печат: Да 
Възможност за нощувка: хижа Чивира  

хижа Фенера  
На палатка в района на гробниците 

За контакти:  
Маршрути: хижа Фенера 

От хижа Фенера: 
седловината Синджирлибунар (между върховете Фенера и 
Алексица) - 0,10 часа 
вр. Фенера (1481 м) - 0,20 часа 
обзорният вр. Козя грамада (с плитка пещера в подножието му) 
- 0,20 часа 
вр. Алексица (1517 м) - 0,30 часа 
вр. Орел (1204 м) - 1,30 часа 
х. "Седемте партизани" - 2,00 часа 
ведомствената хижа "Чивира" - 3,00 часа 
 
Пътят на Розата 
Във всички култури и религии розата е символ и свещен обект 
заради красотата, съвършенството и уханието си. Означава 
едновременно божествена същност и земни страсти – време и 
вечност, живот и смърт, плодовитост и девственост. Червената 
роза е желание и страст; бялата е невинност и очарование; 
червената и бялата заедно представляват съюз между огъня и 
водата. Розовата градина винаги е символ на неземното, на 
Рая. Пътят ни започва от тракийския култов храм в с.Старосел. 
Увлекателната беседа за тракийските царе и орфическите 
мистерии, извършвани тук ни пренася в древното минало на 
този край и е подходящо начало за проследяване историята на 
маслодайната роза. 
Отглеждането на маслодайната роза започнало в Персия и 
Египет. Древните асирийци, вавилонци и перси преработвали 
цветовете на розите и произвеждали ароматни масла, 
благовония, вино, чай, лекарства. А придворните поети я 
възпявали в ненадминати стихове. В тракийската и римската 
цивилизации розата е най-популярното ритуално растение. 
Плиний Стари /римски учен – 23-79 г. сл.н.е./ в своята 
“Естествена история” споменава, че в тракийските провинции 
на римската империя траките отглеждат рози и един вид от тях 
носи названието “тракийска”. Откритата край град Хисар 
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гробница от ІV век със стенописи от рози потвърждава 
твърдението на Плиний Стари. Като начало за проникване на 
маслодайната роза от Близкия изток в Европа се посочва ХІІІ 
в., след кръстоносните походи. През 1270 г. граф Брюйе 
пренася във Франция Rosa damascena Mili от околностите на 
Дамаск /Сирия/. Точно този вид роза, пренесена от османските 
турци през ХІV-ХV в., намира благоприятни условия и в 
България. 
Намираме се в розовите градини на Старосел. Слънцето вече е 
изгряло и розоберът е към своя край. Лекият ветрец разнася 
наситен, но много приятен аромат на рози. Заради силно 
развитото розопроизводство, земите в подножието на Стара 
планина, от Клисура до Твърдица получават названието Розова 
долина. Розови градини има и в подножието на Средна гора – 
от Хисар до Стрелча. В община Хисар се отглеждат около 1600 
дка розови насаждения. Едно от необходимите условия за 
виреенето на маслодайната роза са обилните валежи през 
пролетта. Розовите градини дават цвят за варене през третата 
си година. Цветовете се берат от края на май до средата на 
юни, рано сутрин преди изгрев слънце. Производството на 
розово масло се извършва чрез дестилация на розовия цвят. В 
началото дестилацията се извършвала в пръстени казани. По 
указанията на арабски пътешественик, в Карлово, първи в 
България въвеждат медните казани. Дисталационната се 
състои от меден казан /аламбик/, паропроводна тръба, 
охладителен съд и конкуми - калайдисани медни съдове за 
събиране на дестилата. Процесът продължава около 2 часа. 
Инсталациите се монтирали под навеси /гюлпхани/, които се 
построявали до течаща вода, за охлаждане на ароматните 
пари. Този начин се използвал в България до началото на ХХ 
в., когато се въвеждат новости в технологията и съоръженията. 
От 1935 г. розовият цвят се преработва само в модерни 
розоварни фабрики. За 1 кгр. розово масло са необходими 
3000-3500 кгр. розов цвят. За един мускал розово масло/5 гр. - 
мерна единица, въведена от арабите/ са необходими 7000 до 
15 000 розови цвята. За производството на 1 литър розова 
вода се оползотворява 1 кгр. цвят. Българското розово масло 
влиза в състава на едни от най-реномираните френски 
парфюми – на Живанши и Гарлен. 
Както траките, така по-късно и римляните имали празник на 
розите – Розалии. На 13 август римлянките миели косите си с 
розова вода, вчесвали се и накичвали косите си с розови 
цветчета. Така почитали Диана, целомъдрената богиня, която 
дарявала сила и могъщество. Дори сечели монети с 
изображения на рози. Като ценители на изтънчените 
удоволствия, римляните използвали огромни количества рози – 
насипвали басейните и залите за тържества с розови 
венчелистчета, чийто нежен аромат се стелел из въздуха. 
Пълнели дюшеците и възглавниците за гостите с цвят от рози. 
Имало дори специална професия – жени, които сплитали 
розови венци. 
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Вече се намираме в археологическия музей в Хисар. 
Разглеждаме етнографската сбирка и старинните съдове за 
преработка на рози; стенописите на римската гробница и 
местните носии. След това разходката ни продължава край 
крепостта, амфитеатъра и римските терми. Потапяме се в 
древната атмосфера на римския град Диоклецианопол /днешен 
Хисар/, където се поддържали разкошни розови градини край 
минералните извори. Освен за радост на окото, те се 
използвали и за плетене на гирлянди, с които се обкичвали 
многобройните статуи на боговете. Римските аристократи 
прекарвали тук дните си, потопени в басейните, сред парите от 
ароматни розови масла. В един свой пътепис класикът Иван 
Вазов казва: “...бих си позволил сега нечуто наслаждение: бих 
покрил банята с трендафили и бих се къпал сладострастно в 
тая розова баня, като не помня кой римски император!” От 
римляните е останал обичаят пътят към брачното ложе, както и 
леглото на младоженците да се украсява с листа от рози. А 
изразът “път от рози” означава щастие и късмет. 
В българския фолклор почитта към розата е преклонение пред 
красотата. Народното изкуство е съхранило розовия цвят в 
шевици, дрехи и накити; пресъздава го в песни и легенди. 
Мерило е за непреходната хубост на българската жена. 
Ароматът на българската роза извиква в паметта ни отдавна 
забравени спомени – за нашите баби, които са пазили в 
раклите мускалчета с розово масло за “специални случаи”, за 
обагрените от пролетното слънце розови градини, за 
домашното сладко... В Долината на розите всяка година в 
първите дни на юни се отбелязват празниците на розата – 
особено пищни и красиви, индивидуални по дух за всеки град 
от долината. 
Стигаме до крайната точка на нашия маршрут и влизаме в SPA 
центъра на хотел “Аугуста”, за да се запознаем с лечебната 
сила на Розата. В розовото масло природата е събрала и 
комбинирала по най-съвършен начин голям брой съставки, 
които му придават изключително ценни качества. Розовото 
масло намира частично приложение в медицината като 
съставка в инжекционни разтвори, предписвани при 
заболявания на белите дробове. Препоръчва се и при жлъчни 
камъни, действа противовъзпалително и противоспазматично. 
Розовата вода намира приложение в хранителната 
промишленост. Розите се използвали още от римляните и в 
кулинарията. Капка розово масло придава на всеки парфюм 
или козметично средство сладострастно, почти еротично 
ухание. Но най-голямата сила на розовото масло е в 
ароматерапията. Това е изключителен природен метод, чрез 
който в човешкия организъм се доставят чисти етерични масла. 
Те са силно ухаещи и притежават уникална проникваемост 
през кожата и дихателните пътища, съчетана с антисептични, 
психотерапевтични и други специфични свойства. 
Ароматерапията успокоява и укрепва имунната система, 
стимулира и освобождава жизнената енергия. А комбинирана с 
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минералната вода активира най-важните органи на човешкото 
тяло; действа подмладяващо и тонизиращо; предизвиква 
наслада не само за тялото, но и за душата. Розовото масло е 
основна съставка на много ароматерапевтични програми, които 
се използват в SPA центровете в Хисар – масажи, вани, 
инхалации и козметични процедури. Най-търсени са 
еднодневните антистрес програми – комбинация от перлена 
ароматна вана и масаж с български етерични масла, както и 
невероятната “Благоуханна седмица” – едно истинско 
блаженство с ароматите на Тракия! Аз ще си поръчам перлена 
вана с аромат на рози, а вие може би ще предпочетете масаж с 
розово масло. След процедурите ще отдъхнем на терасата в 
хотел “Хисар” и ще се насладим на красивата гледка. 
Тук в модерните SPА центрове на град Хисар завършва пътят 
на Розата. Краткият път от уханните градини до ароматните 
вани остава само в спомените, но той ще се повтаря отново и 
отново всяка пролет, за да ни доставя удоволствие и да ни 
напомня за вечния кръговрат на Живота. 
 
град Хисар 
 
Хисаря – хижа Фенера – 6 часа; хижа Фенера – хижа Чивира – 
3 часа; хижа Чивира – почивна станция Бяло камене – 2 часа; 
поч.станция Бяло камене – с.Старосел – 2 часа 
Преходът е тридневен, с нощувки на х.Фенера и почивна 
станция Бяло камене. От с.Старосел има автобуси за Хисаря в 
12,30 и 16,45 часа. Маршрутът може да се раздели на по-малки 
отсечки, като: Хисаря – х.Фенера – Хисаря; Хисаря – х.Фенера 
– с.Мътеница /къща за гости “Пеневи” – 0888/763 335/; 
с.Старосел – поч.станция Бяло камене – с.Старосел. 
За хижа Фенера се тръгва от кв.Веригово на град Хисаря. След 
училището, пътят завива наляво и поема по южните склонове 
на хълма Свети Георги. Върви в западна посока, минава през 
лозови масиви и стига до местността Гешови стубли, където 
има хубава вода за пиене. Оттук пътеката води към 
вътрешността на планината. Навлиза се в ниска дъбова гора и 
по скалистия склон северно от връх Пинкая. Пътят е ту равен, 
ту набира височина. Според сезона може да видите находища 
на див божур и иглика. Стигате до местността Коритата, където 
има място за почивка и стар заслон. Продължавате в западна 
посока през гора и малки полянки. Излиза се на красива билна 
поляна. Минава се през няколко ливади и се стига до 
местността Присадите под връх Сакар. Оттук пътеката 
продължава по южните му склонове, през ливади и гори. След 
около час става стръмна, прекосява вековна букова гора и 
заобикаля от север връх Кози грамади. По пътя е възможна 
среща с горски животни. 
До тук се стига за 6 часа. Хижа Фенера е разположена на 1320 
м.н.в. От терасата пред хижата се открива незабравима гледка 
към билото на Средна гора, Карловското поле и Стара планина. 
Хижата разполага със 60 легла. Има туристическа кухня и 
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столова. Тел.: 0888/ 640 813. Не пропускайте да попитате 
хижаря за оброчните камъни и пещерата, и ако времето 
позволява – ги посетете. 
Пътят до хижа Чивира се минава за 3 часа. Маршрутът започва 
западно от връх Фенера, става по-стръмен и върви през 
вековна букова гора. Маркировката отвежда до връх Алексица 
/1534 м н.в./. Веднага след това започва спускане в западна 
посока до вододелната седловина Гробовете, откъдето с леко 
изкачване през букова гора се отива до хижата. Тя се намира 
на 1370 м. н.в. Разполага с легла за 100 човека, туристическа 
кухня и столова. 
От хижа Чивира пътеката слиза на юг, по течението на река 
Пясъчник и излиза на добре утъпкания път за село Старосел. 
Тук се намирате в древните ловни полета на тракийските царе. 
Чрез лова на глигани и елени, тракийският владетел 
изтърпявал изпитанието на своите качества. Ловът бил не само 
проверка на ценностите, но и ритуал за въздигане до 
божественото. Като син на Богинята Майка, царят бил длъжен 
да унищожи противостоящата и сила /глиганът, който рови 
замята – тялото на богинята Майка/, за да бъде въздигнат в 
ранг на владетел и да получи правото да се слее с нея. В 
подкрепа на това твърдение е намереният в една от могилите 
край Старосел златен пръстен-печат с ловна сцена – конник 
преследва глиган. И днес тези гори са ловни полета, в които 
също има сърни, елени и диви свине. Ако сте много тихи и се 
вгледате между дърветата, сигурно ще ги видите. 
Почивна станция Бяло камене разполага с 90 легла в двойни и 
тройни стаи, със самостоятелни санитарни възли. Има 
ресторант със 100 места, открит басейн, барбекю, спортни 
площадки. В околностите могат да се берат билки и горски 
плодове. Тел.: 0888/304 809. Преди да стигнете крайния пункт 
в Старосел, задължително трябва да се отбиете и да разгледате 
тракийския култов храм. Тук са се извършвали тайни 
орфически ритуали. Тук са били погребвани с богати дарове 
царе и воини. Тук се е леело вино и е звучала шумна музика в 
чест на бог Дионис. Днес се чува само песента на птиците и 
полъха на вятъра в листата. Но след като сте прекарали 
незабравими мигове в тази планина, сигурно ще усетите 
тънката духовна връзка с древните царе, опитвали се да 
достигнат единение с боговете именно тук, на това място. 
 
Хисаря – с.Кръстевич – 40 мин. /с превоз/; с.Кръстевич – хижа 
Бунтовна – 3 часа; хижа Бунтовна – хижа Чивира – 4,5 часа; 
хижа Чивира – хижа Фенера – 2 часа; хижа Фенера – Хисаря – 
4 часа. 
Желателно е преходът да бъде четиридневен, за да му се 
насладите изцяло. Освен това, маршрутът може да се раздели 
и на отделни по-малки отсечки като: с.Кръстевич – х.Бунтовна 
– с.Кръстевич; с.Кръстевич – х.Бунтовна – х.Чивира – 
с.Старосел; Хисаря – х. Фенера – Хисаря. 
От Хисаря до с.Кръстевич се използва специализиран трансфер 
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/джип, микробус/. Има и автобуси от Хисаря до Кръстевич в 
11,30 часа /без събота и неделя/ и в 14,15 часа всеки ден. От 
селото за хижа Бунтовна води 12 км автомобилен път. Освен 
това, има и пътека, по която за около 3 часа се стига до 
хижата. Тя започва северно от селото и се насочва към Адатепе 
в местността Кюере. Оттук започва изкачване, минава се през 
няколко поляни и се излиза на Конска поляна. Това е защитена 
местност с вековна букова гора. Ако вървите по главния път 
ще може да видите останките от древния римски път, по който 
са минавали войските и търговските кервани от Филипопол 
/Пловдив/ и Диоклецианопол /Хисар/ към северните части на 
римската провинция Тракия. 
Хижа Бунтовна има 80 легла, туристическа кухня, столова и 
барче с камина. Тел.: 0889/713 672 – ТД”Бунтовна”. Хижата е 
свързана с богатото историческо минало на този край. Сигурно 
ще ви направят впечатление монументалните паметници на 
хайдути и барелефа с Хвърковатата чета. На северозапад от 
хижата, за 1 час може да се изкачите до връх Вълк. 
Панорамата от него е пленителна и незабравима. На юг се 
диплят склоновете на Средна гора и се сливат с Тракийското 
поле. След него се възправят Родопите. На запад се вижда 
внушителната снага на Рила и нежните очертания на Витоша. 
На север се разтила могъщата Стара планина. 
Ако тръгнете на изток по билото на Средна гора за 4,5 часа ще 
стигнете до хижа Чивира. Тя се намира на 1370 м. н.в. на 
красива билна поляна. Разполага с легла за 100 човека, 
туристическа кухня и столова. 
През местността Гробовете на изток се тръгва към красивия 
връх Алексица. Наречен е на името на последния български 
болярин Алекси, воювал дълги години срещу турците. От него, 
стръмна пътека се спуска към хижа Фенера, построена на 
югоизточния склон на връх Фенер, на 1450 м. н.в. Според 
преданието, след падането на България под турско робство, 
години наред на този връх се палел огън, който светел като 
фенер, за да напомня, че Българско е още живо. Хижата 
разполага със 60 легла, туристическа кухня и столова. Тел.: 
0888/640 813. Около нея могат да се берат билки и горски 
плодове. На юг се намира връх Кози грамади, на който има 
останки от средновековна стражева кула и укрепление. В 
подножието на върха се намира древно светилище с оброчни 
камъни, върху които са се извършвали ритуални 
жертвоприношения. И пещера, в който царят-жрец се е 
оттеглял, за да се появи оттам осенен с изгрева на Слънцето. 
Такова е било орфическото ритуално сливане с Великата 
богиня Майка, която уподобявали на пещера или могила. В 
момента, в този район се извършват археологически разкопки 
на уникален тракийски град. 
От хижа Фенера по добре отъпкан и маркиран път се слиза в 
Хисаря. След този тежък преход, няма нищо по-хубаво от една 
гореща вана с минерална вода и глътка тъмно тракийско вино! 
Така както са правили римските войници, завръщащи се от 
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дългия път през планината. 
 
Хисар – кв. Миромир – вилна зона – хижа “Воден камък” – 2 
часа 
Има градски автобус от центъра на Хисар до кв. Миромир. 
Маршрутът започва от кв. Миромир, където може да посетите 
катедралния храм “Св.св. Петър и Павел” и да видите 
прекрасните му стенописи. От квартала, на югоизток излиза 
асфалтов път до вилната зона. Може да се отклоните по 
преките пътеки през боровата гора, за да си наберете гъби, 
дренки или къпини /според сезона/. По пътя си ще видите 
естествени находища на кестени, ароматни акациеви и липови 
горички. Възможно е да срещнете див заек, лисица или 
катеричка. Маршрутът е лек и приятен – неусетно се стига до 
вилната зона и хижата. 
Хижа “Воден камък” се намира на върха на възвишението /490 
м н.в/, сред стара борова гора. Разполага със 70 легла в 
двойни и тройни стаи. Има ресторант /100 места/, туристическа 
кухня и столова. Локално парно отопление, конферентна зала 
с 40 места, камини. Хижата е подходяща за “зелени училища” и 
еко-семинари. В ресторанта се организират семейни и фирмени 
тържества. Тел.: 0887 744 786 
Легендата разказва, че в тези гори имало вълшебен извор, 
който се пазел от великан. От него пиели вода само животните 
и горските нимфи. Веднъж един пастир, търсейки изгубената 
си коза, попаднал на извора и пил от него. Той го дарил с 
неземна сила. Когато се похвалил в селото и всички се 
втурнали да търсят извора, пазителят-великан се превърнал в 
камък и легнал върху него, за да го скрие. Хората дълго се 
лутали наоколо, карали се, но не можели да намерят извора. 
Горските нимфи се преместили в по-далечни земи, последвали 
ги и част от животните. А вечер, когато остане сам, изворът 
започва да пее. Ромонът се чува изпод една огромна скала и 
затова хората наричат местността “Воден камък”. Ако допрете 
ръка до точния камък може да усетите и туптящото сърце на 
великана – пазител на извора… 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

68 
София — Национален археологически институт с музей при БАН 

 
Археологическият институт с музей 

при БАН работи върху цялостното изследване 
на материалната и духовната култура на 
племената и народите, населявали днешните 
български земи от най-дълбока древност до 
ХVІІІ в. АИМ-БАН е национален център и 
координатор на всички теренни 
археологически проучвания на територията 
на България и осъществява научен и 
методически контрол над тях. 
Археологическият музей е най-големият в 
България и със своите експозиции е един от 
най-важните центрове в страната за 
популяризиране миналото на днешните 
български земи. Със своя научен и музеен 

потенциал АИМ-БАН е най-голямата научно-изследователска институция за археология в 
Югоизточна Европа. В настоящия си вид АИМ-БАН функционира от 1949 г. и се явява 
продължител на дейността и правоприемник на Отдела за ценности към създадената през 
1878-1879 г. библиотека в София, преобразуван в 1892 г. в Народен музей, и Българския 
археологически институт, образуван през 1921 г. като първи научен институт в България. 

 
Зала Праистория 
Праисторическата експозиция заема долния етаж на северното крило в музейната 

сграда. В хронологическо отношение експозицията обхваща старокаменна (палеолит), 
новокаменна (неолит), каменномедна (халколит), ранна и средна бронзова епоха (1 600 
000 г.-1 600 г. пр. Хр.). В историческо отношение това е най-дългият период от живота на 
човечеството - от появата на човека до първите писмени сведения за населението по 
днешните български земи. 

 
Специално място в експозицията заемат няколко големи епонимни поселищни 

колекции – от пещерите Козарника, Белоградчишко и Темната дупка, Луковитско; от 
селищните могили Караново и Езеро, Новозагорско. Находките от тези праисторически 
обекти покриват в хронологическо отношение голяма част от периодизацията, застъпена в 
праисторическата изложба. Важно място в експозицията заемат и поселищните колекции 
също от епонимни селища, изиграли съществена роля в изграждане на праисторическата 
периодизация - раннонеолитното селище Чавдар, Пирдопско, раннохалколитното селище 
Салманово, Шуменско, къснохалколитните селища Коджадермен, Шуменско и Криводол, 
Врачанско. Експонирането на материали от различни райони на България дава 
възможност да се очертаят характерните локални типологически белези на 
праисторическите култури и етнокултурни райони през неолита и халколита в различни 
зони на България. 

 
Зала Трезор 
Гръбнак на експозицията в зала Трезор са три световно известни съкровища: 

златните съдове и дискове от Вълчитрън, Плевенско; сребърните гарнитури за конска 
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амуниция от Луковит, Ловешко; златните накити и сребърните съдове и монети от 
Николаево, Плевенско; те принадлежат на три различни периоди от историята на Тракия: 
къснобронзова/ранножелязна, ранноелинистическа и римска епоха. Съкровищата са 
представени в хронологически ред, като всяко от тях изпълнява функция на централно 
ядро в разказа за богатствата и за художествените постижения на траките в отделните 
исторически периоди. 

 
В тази част от експозицията се излагат за първи път и най-новите находки от 

района на Казанлък: целия инвентар от могила Светица, с уникалната златна погребална 
маска, както и главата от бронзова статуя от могила Голяма Косматка в Шипка. Това са 
уникални и изключително красиви експонати! 

 
Централна зала 
На двата етажа на Централната зала на Музея са изложени колекции паметници, 

датиращи от къснобронзовата епоха до късното средновековие. Те илюстрират основните 
периоди на историята на широк район на Югоизточна Европа. Там са подчертани най-
значителните и характерни аспекти на големите култури, които са се срещали и сливали в 
тези земи: тракийска, елинска, римска, византийска, българска, отоманска. На партера 
колекциите са изложени в четири отделни сектори, отнасящи се до периодите края на ІІ 
хил.-І хил. пр. Хр., І-ІV в., V-VІІ в., VІІІ-ІХ в. Разглеждат се в хронологическа 
последователност по една ходова линия, която води от северния ъгъл на залата в посока 
запад-юг и, от юг, през централното подкуполно простран-ство в посока североизток и 
югоизток, до монументалното стълбище. 

 
Колекциите на Музея позволяват да се представят могилните некрополи на 

траките. Инвентар от гробове от различни области на Тракия, съпоставени помежду си, от 
една страна подчертава общите корени на отделните племена, отразени в еднакви 
погребални обичаи и вярата в безсмъртието, а от друга, изтъкват различните посоки и 
нива на отваряне на земите на север и на юг от Хемус, за външните влияния - скитско, 
елинско, източно, македонско и келтско, отразени в изкуството и в бита. Гробен инвентар 
и/или отделни паметници от некрополи подчертават едни от най-характерните аспекти на 
тракийското общество, като привличат вниманието върху определени теми: символите на 
обществения висок статус, оръжията, сервизите за угощение, украшенията за конска 
амуниция. Плочата с надпис от Кьолмен, Шуменско, откритията от Старосел, Пловдивско и 
от Мезек, Хасковско и находките от язовир Копринка, Старозагорско, поставят 
проблемите за езика, гробната архитектура и града в Тракия. 

 
Зала Средновековие 
Пристъпвайки прага на Централната зала на Музея и впечатлен от богатството и 

разнообразието на паметници от античността в нея, погледът на посетителя е прикован от 
великолепното копие на Мадарския конник, показано в арката над централното стълбище 
към галерията, обикаляща залата. Това е единственото копие, изложено в Музея, но за 
българите то има особено значение. Снето още в началото на ХХ в., в него е запазено 
тогавашното състояние на този единствен в историята на европейската култура паметник, 
паметник на българската държавност и на раждането и утвърждаването на средновековна 
България. За да пристъпи към него посетителят преминава през алея, подобна на 
тържествената алея на първата ни столица Плиска. Тя е оформена от колони, чиито 
надписи говорят за войни, завоевания, мирни договори и забележителни строежи в 
люлката на българската държавност. Това е каменната летопис на България от ІХ в. 
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Сред стенописите от Мелник e входът към зала Средновековие, залата, в която 
най-пълно и най-системно може да бъде разбрана същността и цялостния дух на 
българското средновековие. Залата, в която наред с обичайното, ежедневното от живота 
на българина, се срещаме и с безспорни шедьоври на творческия живот през 
средновековието. Поставено на историческа основа, това най-ново представяне на 
паметниците, цели чрез специфичното си пространствено оформление да създаде 
различна по дух атмосфера, среда, в която да оживее многоликия живот на българина с 
всички прояви на обичайния му бит и възвишеният духовен мир, пропит с християнска 
извисеност, в създадените от него великолепни творби, посветени на Бога. Архитектурата 
на залата допринася за създаването на тази атмосфера. 

 
Местонахождение: град София 

Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
Телефонен код: 02 
 
ул. Съборна 2   

Работно време: лятно: от 10.00 до 18.00 - без почивен ден 
зимно: от 10.00 до 17.00 - почивен ден понеделник 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град София  

На палатка в полите на Витоша или по поречието на Искър. 
Хижи на Витоша 

За контакти: 02/ 988 24 06, 02/ 988 14 73, 02/ 986 76 52 
Маршрути: Поход на Витоша. 

Национален исторически музей София 
Храм-паметник “Александър Невски” с криптата град София 
Национален църковен историко-археологически музей при 
“Светия синод” град София 
Национален дворец на културата град София 
Национална художествена галерия град София  
Етнографски институт с музей при БАН град София  
Национален природонаучен музей при БАН град София  
Национален музей “Земята и хората” град София  
Музей на историята на физическата култура и спорта в 
националния стадион “Васил Левски” град София 
Зоологическа градина град София 
Национален музей “Боянска църква” град София 
Храм “Света София” град София 
Софийска синагога и исторически музей към нея град София 
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София — Зоологическа градина 

 
Зоопаркът в град София започва да 

съществува през 1888 г. Тогава той не е 
разположен на сегашното си място, а в 
бившия царски дворец. Първата поява на 
животинска експозиция представлява появата 
на черен картал. Животинската колекция 
бързо се разраства, поради интереса на цар 
Фердинанд към колекционирането на диви 
животни. Фердинанд се интересувал особено 
от птици. Поради това недълго след 
възникването на зоологическата градина бил 
изграден специален павилион, в който били 

пуснати фазани. Следващото попълнение на зоопарка бил елен, а след него в градината 
трябвало да се поместят и двойка кафяви мечки. Територията, с която разполагали се 
оказала недостатъчна, поради което царят определил за целта част от бившата 
ботаническа градина. 

 
По това време теренът на ботаническата градина се намирал в края на града. През 

средата на терена, отреден за развитието на бъдещата зоологическа градина, минавало 
сухото коритото на един от притоците на Перловската река. На отредения терен се намира 
само една стара сграда, която се използвала за складиране на зеленчуци и семена. 
Сградата била преотстъпена на бързоразвиващата се зоологическа градина. Продължило 
обогатяването на животинската колекция. Тогава интересите на царя се насочили извън 
рамките на България. През 1892 г. в зоопарка били докарани първите два лъва. В сграда, 
в която да се помещават двата хищника била преустроена дотогавашната сграда за фураж 
и зърно. Още през същата година двата лъва дали поколение - едно мъжко лъвче. 

 
През 1893 г. за управител на софийския зоопарк бил назначен орнитологът д-р 

Паул Леверкюн. Основният принос на Леверкюн е в построяването на голям брой клетки и 
помощни сгради, които по-късно спомагат за по-бързото разрастване на зоологическата 
градина. През периода на неговото управление е построена и солидната сграда, в която 
по-късно биват настанени първите пристигнали в зоопарка бели мечки. Три години по-
късно на този пост бива назначен дотогавашния главен ловец на двореца Бернард 
Курциус. Той пристигнал в България заедно с цар Фердинанд. Бернард Курциус остава на 
този пост в продължение на над 40 години. 

 
През 1894 г. е построен първият басейн на територията на зоопарка. Тогава 

басейнът е зает от няколко розови пеликани. През същата година е докарана първата 
едногърба камила. През 1894 г., както и през следващите години са разширени 
значително колекциите на птици и бозайници. През 1895 г. е построена голямата 
куполовидна клетка, предназначена за едрите грабливи птици. През същата година в нея 
са пуснати и два брадати орела. Особено важно за зоологическата градина е че през 
следващите десетина години тези орли силно увеличават своя брой. 
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В наши дни в софийската зоологическа градина се отглеждат огромен брой 
екзотични животни, както и много животни, които са характерни за българските земи. 

 
Местонахождение: град София 

Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
Телефонен код: 02 
 
Ул. „Сребърна“ №1   

Работно време: През летния сезон е отворен за посетители от 9:00 до 19:00 ч., 
а през зимния — от 9:00 до 17:00 ч. 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град София  

На палатка в полите на Витоша или по поречието на Искър. 
Хижи на Витоша 

За контакти:  
Маршрути: Поход на Витоша. 

Национален исторически музей София 
Храм-паметник “Александър Невски” с криптата град София 
Национален църковен историко-археологически музей при 
“Светия синод” град София 
Национален дворец на културата град София 
Национална художествена галерия град София  
Етнографски институт с музей при БАН град София  
Национален природонаучен музей при БАН град София  
Национален музей “Земята и хората” град София  
Музей на историята на физическата култура и спорта в 
националния стадион “Васил Левски” град София 
Археологически институт с музей при БАН град София 
Национален музей “Боянска църква” град София 
Храм “Света София” град София 
Софийска синагога и исторически музей към нея град София 
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 Национален музей „Боянска черква“ 

 
Паметник, включен през 1979 г. в 

Листата на световното културно наследство на 
ЮНЕСКО под № 42. 

 

 
Въздигна се от земята и се създаде 

пречистият храм на светия Христов йерарх 
Никола и на светия великославен Христов 
мъченик Пантелеймон с грижите, труда и 
голямата любов на Калоян, севастократор, 
братовчед царев, внук на св. Стефан, крал 
Сръбски. Изписа се в българско царство при 
благоверния, благочестив и христолюбив цар 
Константин-Асен. Индикт 7 в лято 6767 (1259). 

Ктиторския надпис 
 
АРХИТЕКТУРА 
В изграждането на Боянската църква 

биха могли да се разграничат три строителни 
етапа: първи - края на Х - началото на ХІ в., 
втори - средата на ХІІІ в. и трети - през ХІХ в. 

 
Първата (източна) част на църквата е 

малка, едноапсидна кръстокуполна сграда с 
вградени подпори, които формират вписан 
кръст. Построена е в края на Х - началото на ХІ 
в. 

 
Втората част на църквата е пристроена в средата на ХІІІ в. с дарени от 

севастократор Калоян и съпругата му Десислава средства. Тя принадлежи към типа 
двуетажни църкви-гробници. Долният етаж е бил определен за гробница на дарителите, е 
покрит с полуцилиндричен свод с две ниши аркосолии, оформени в северната и южната 
стена, а горният - повтаря архитектурния тип на първоначалната църква, е бил техен 
семеен параклис. Характерно за фасадната украса на втората част на църквата е 
наличието на керамопластична декорация. 

 
Последната част на паметника, издигната с дарения от местното население, се 

отнася към средата на ХІХ в. 
 
СТЕНОПИСИ 
Първи живописен слой 
Първият живописен слой, покривал изцяло източната част на храма, датира от ХІ-

ХІІ в. Фрагменти от него могат да се видят в долните части на апсидата и северната стена, 
горните части на западната стена и южния свод. 

 
Втори живописен слой 
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Според ктиторския надпис, намиращ се на северната стена на втората част на 
храма, вторият слой живопис датира от 1259 г. Тогава върху първата живопис неизвестен 
екип от зографи полага нов слой стенописи като изписва и двата етажа на втората част на 
църквата. 

 
Боянската църква дължи своята световна известност преди всичко на стенописите 

от 1259 г., които отразяват изключителните постижения на българската средновековна 
култура. В по голямата си част пресъздадените над 240 изображения се отличават с 
индивидуалност, убедителна психологическа характеристика и виталност. Живописта 
следва канони за изписване на християнски храм, установени с решенията на Седмия 
вселенски църковен събор, състоял се в Никея през 787 г. 

 
В първата част на храма в купола се намира величествения образ на Христос 

Вседържител /Пантократор/. Под него, в барабана, са представени ангели, а в 
пандантивите - четиримата евангелисти Матей, Марко, Лука и Йоан. Върху челата на 
арките са изписани четири образа на Христос - Емануил, Ветхий денми /по-стар от дните/ 
и неръкотворните Убрус и Керемида. Следват сцени от Големите църковни празници и 
Страстите Господни. В първия регистър, сред светците в цял ръст, са изобразени 10 
военни. В олтарната конха е представена св. Богородица с младенеца на трон, 
заобиколена от архангели. 

 
Под нея са четирима църковни отци - св. Григорий Богослов, Василий Велики, Йоан 

Златоуст и патриарх Герман. От двете страни на олтара са изписани образите на дяконите 
Лаврентий, Евплий и Стефан, както и св. Никола - патрон на долния етаж на храма - 
много популярен светец, известен като покровител на моряци, търговци и банкери. 

 
В притвора /втората част на църквата/ 18 сцени представят житието на св. Никола. 

В тях художникът включва елементи от бита на своите съвременници и на много места в 
композициите фигурите и преди всичко техните лица са пресъздадени с реалистична 
психологическа характеристика. 

В люнета над входа на притвора е изображението на св. Богородица с малкия 
Христос, св. Ана и св. Йоаким и благославящата Божия десница. В долните части на 
стените са представени св. Екатерина, св. Марина, св. Теодор Студит, св. Пахомий. В 
южния аркосолий е композицията Христос сред книжниците, а в северния - Въведение 
Богородично. В преддверието са изписани и двама много почитани от българите светци - 
св. Иван Рилски /най-старото запазено негово изображение/ и св. Параскева /Петка/. Тук, 
сред образите на монасите, се намира и този на отшелника св. Ефрем Сирин. 
Изразителните реалистични портрети на ктиторите севастократор Калоян и съпругата му 
Десислава и на българския цар Константин Асен Тих и царица Ирина, изпълнени 
прецизно, с много вещина и чувство, са едни от най-старите запазени портретни 
изображения на личности от българската история. 

 
Неизвестни остават имената на творците, а названието Боянски майстор е 

събирателно и с него се обозначава колектива, зографисал църквата и придобил 
майсторство в ателиетата на Търновската живописна школа. Стенописните изображения 
се отличават с изключителни художествени достойнства, съвършена техника на 
изпълнение, психологическа дълбочина, сложност и реализъм. Бояна е единственият 
цялостно запазен най-изявен паметник на Търновската живописна школа от 13 век. 

По мнението на много известни специалисти световноизвестните стенописи на 
Боянска църква имат определено значение в развитието на средновековната българска и 
европейска живопис. 
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Късни стенописи 
В отделни части на паметника са правени надживописвания повечето, от които са 

достигнали до наши дни: 
Сред отделните по-късни изображения в Боянската църква са сцената Въведение 

Богородично от ХІV в., образа на св. Никола от ХVІ-ХVІІ в. и ликовете на двамата патрони 
на църквата св.Никола и св. Пантелеймон от 1882 г. 

 
Местонахождение: град София 

Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
Телефонен код: 02 
 
ул. "Боянско езеро" №1-3, квартал Бояна 

Работно време: 09:00 - 17:00 ч. 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град София или Бояна.  

На палатка в полите на Витоша или по поречието на Искър. 
Хижи на Витоша. 

За контакти: 02 / 959 0939, 02 / 959 2963 
Маршрути: Поход на Витоша. 

Национален исторически музей София 
Храм-паметник “Александър Невски” с криптата град София 
Национален църковен историко-археологически музей при 
“Светия синод” - град София 
Национален дворец на културата град София 
Национална художествена галерия град София  
Етнографски институт с музей при БАН град София  
Национален природонаучен музей при БАН град София  
Национален музей “Земята и хората” град София  
Музей на историята на физическата култура и спорта в 
националния стадион “Васил Левски” град София 
Археологически институт с музей при БАН град София 
Зоологическа градина град София 
Храм “Света София” град София 
Софийска синагога и исторически музей към нея град София 
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 София — Храм „Света София“ 

 
„Света София“ е православен храм в 

българската столица София, втората най-
стара църква в града след ротондата „Свети 
Георги“. Построена е върху основите на 
няколко по-стари църкви от времето на 
римския град Сердика, разрушени от 
набезите на готи и хуни. През 2 век на това 
мястото е имало римски театър, през 
следващите векове са били издигани 
последователно няколко храма. Църквата 
представлява базилика с нартекс, три кораба 
и тристенна апсида. 

 

 
Историята на Сердика е тясно 

свързана с храма „Света София“, посветен на 
Божията премъдрост. Това е най-древната светиня на града, построена в най-високата му 
по онова време част и прочула го надалеч из Римската империя. Раннохристиянският храм 
е издигнат насред източния езически некропол на Сердика като гробищна църква (там по-
късно е намерен сребърен реликвиар).  

 
Най-старата църква на същото място, чийто под е запазен до днес, е от 4 век. По 

това време (през 343 г.) тя става седалище на известния Сердикийски събор. До 6 век в 
сградата са направени множество промени. През българското средновековие храмът 
продължава да се използва предимно като градска съборна църква и обичайно място за 
погребения, поради близостта на градския некропол. По времето на Второто българско 
царство (12-14 век) тя придобива статуса на митрополитска църква и дава името си на 
града – София, което означава „мъдрост“(нещо, документирано за пръв път някъде през 
14 век). 

 
През 16 век, по време на османското владичество, базиликата е полуразрушена и 

става негодна за богослужение. Тогава е преустроена от потурчения хърватин Сиявуш 
паша в джамия. През 1818 г. и 1858 г. сградата пострадва сериозно от силни земетръси, 
минарето пада и джамията е изоставена. Запазената част се използва за склад почти до 
Освобождението през 1878 г. 

 
Едва през 1935 г. се извършва проучване, реставрация и реконструкция под 

ръководството на професор Богдан Филов, а през 1955 г. храмът, както и другата оцеляла 
от римския период сграда - ротондата „Св. Георги“, е обявен за паметник на културата. 
Съвременният храм представлява величествена трикорабна кръстокуполна базилика. 
Църковните ритуали при избирането на българските патриарси в ново време са свързани с 
този древен храм. 

 
Днес църквата „Света София“ е една от най-значимите архитектурни ценности 

запазени от ранното християнство в Югоизточна Европа. 
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Местонахождение: град София 
Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
Телефонен код: 02 
 
ул. "Съборна" №2   

Работно време: от 10.00 до 18.00 - без почивен ден 
зимно: от 10.00 до 17.00 - почивен ден понеделник 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град София 

На палатка в полите на Витоша или по поречието на Искър. 
Хижи на Витоша 

За контакти:  
Маршрути: Поход на Витоша. 

Национален исторически музей София 
Храм-паметник “Александър Невски” с криптата град София 
Национален църковен историко-археологически музей при 
“Светия синод” град София 
Национален дворец на културата град София 
Национална художествена галерия град София  
Етнографски институт с музей при БАН град София  
Национален природонаучен музей при БАН град София  
Национален музей “Земята и хората” град София  
Музей на историята на физическата култура и спорта в 
националния стадион “Васил Левски” град София 
Археологически институт с музей при БАН град София 
Национален музей “Боянска църква” град София 
Зоологическа градина град София 
Софийска синагога и исторически музей към нея град София 
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София — Софийска синагога и исторически музей към нея 

 
 Синагогата в София е разположена в 

самото сърце на българската столица. Тя е 
третата по големина в Европа след 
синагогите в Будапеща и Амстердам. 
Проектираният от австрийския архитект 
Груенангер в испано-мавритански стил храм 
наподобява виенската сингога, която е 
унищожена от нацистите. Синагогата в София 
е открита на 9 септември 1909 г., като на 
церемонията присъстват цар Фердинанд и 
царица Елеонора. 

 

Един от най-красивите архитектурни 
паметници в София, Синагогата може да 
побере 1 300 поклонници. Централният й 
полилей тежи два тона и е най-големият в 
България. Централната синагога бе в процес 
на реставрация, която почти е привършила. 
Проектът е финансиран от българската 
държава и от Израел, както и от частни 
фондации и индивидуални дарения. 

Независимо от огромния размер на 
сградата, на молитвите присъстват не повече 

от 50-60 души. Това от една страна се дължи на факта, че местната еврейска общност е 
малка, а от друга страна процентът на религиозните в нея е относително нисък. Въпреки 
това като резултат от възобновения интерес към миналото и към вярата на предците, сега 
все по-голям брой млади хора присъстват на молитвите. Разбира се, на големите празници 
в Синагогата се събират стотици хора, включително официални лица с нееврейски 
произход. 

 
Местонахождение: гр. София, ъгъла на ул. "Екзарх Йосиф" и ул "Г. Вашингтон" 

Географски координати: 42° 42' N, 23° 20' E 
Надморска височина: 550 метра 
Население: 1 251 083 
Пощенски код: 1000 
Телефонен код: 02  

Работно време: 9.00 -13.30 и 14.00 - 16.30; Почивни дни - събота и неделя 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели; на палатка в полите на Витоша или по поречието на 

Искър; Хижи на Витоша 
Маршрути: Национален исторически музей, Храм-паметник “Александър 

Невски” с криптата, Национален църковен историко-
археологически музей при “Светия синод”, Археологически 
институт с музей при БАН, Национален музей “Боянска 
църква”, Храм “Света София” 
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Димитровград — Исторически музей, Дом-музей „Пеньо Пенев“ 

 
Исторически музей — Димитровград 

 Музеят в Димитровград е създаден 
през 1951 г. с постановление на 
Министерския съвет като Музей на 
социалистическото строителство. Задачата му 
е да покаже изграждането и развитието на 
новия град. Първата постоянна експозиция е 
открита през 1954 г. Тя отразява обществено-
икономическия, духовен и културен живот на 
Димитровград. Това е първият музей от такъв 
тип в България и дълго време е модел за 
изграждането на отдели и музеи, отразяващи 
най-новата история. 

 

 
От 1963 г., с протоколно решение от 

30 март на Окръжния комитет на БКП-
Хасково, музеят е с ново име - “Окръжен музей на социалистическото строителство” и има 
за задача да отрази най-новата история на тогавашния Хасковски окръг - 
общественополитически живот, промишленост, селскостопанство, здравеопазване, 
просвета, култура, спорт. На 14 април 1973 година е открита и неговата нова експозиция, 
в която най-голямата и основна тема е изграждането на Димитровград. 

На 26.12. 1983 г. след решение на Председателството на Комитета за култура се 
променя “Окръжен музей на социалистическото строителство в “Музей на младежкото 
бригадирско движение в България“. След усилена събирателска, научно-изследователска 
и експозиционна дейност, на 2 септември 1987 г. е открита експозицията, която има две 
основни теми: 

1. Младежко бригадирско движение в България 1946 - 1986 г. 
2. Димитровград – възникване и строителство на града, обществено-икономическо 

развитие, международни отношения и култура. 
След 1989 г. музеят разширява сферата на своята изследователска и събирателска 

работа. След решение на Общински съвет - Димитровград, Колегиумът на Министерството 
на културата на 14.04.1998 г., на основание чл.25 и 27 от Правилника за устройството и 
дейността на държавните и общински музеи в Република България дава съгласие за 
преименуване на Музея на бригадирското движение в България-Димитровград в 
Исторически музей-Димитровград, като се обособяват два отдела: “Нова и най-нова 
история” и “Етнография”. През годините на своето съществуване Историческият музей в 
Димитровград се обогатява и развива с единствена цел-да събира, опазва и съхранява 
вещи и документи от материалния и духовен живот на страната ни, и в частност на 
населението на Димитровград и общината през различните етапи на развитие. 

ЕКСПОЗИЦИИТЕ НА МУЗЕЯ 
Исторически музей-Димитровград разполага с три експозиционни зали – две 

постоянни експозиции и една изложбена зала. В зала 1 е разположена експозицията 
“Младежко бригадирско движение в България 1946-1988 г.”. Тя проследява всички етапи 
на това движение – движение, което има своите успехи и слабости, движение 
възвеличавано и оспорвано, но оставило трайни следи в най-новата българска история. В 
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своето съществуване през годините музеят винаги е бил преди всичко музей на 
Димитровград. Тази тема е застъпена във всички експозиции. Тя е основна за зала 2 
“Димитровград”. Тук е представено цялостното развитие на града – възникването и 
строителството му, икономическите и обществени промени, културният живот, 
международните връзки. Зала 3 се уреждат временни изложби, провеждат се културни 
празници и др. 

ЗАЛА 1 - БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 1946-1988 г. 
В първата зала е разположена експозицията “Младежко бригадирско движение в 

България 1946-1988 г.”. Тук посетителят се запознава с интересна страница от най-новата 
история на България - бригадирското движение и построеното с доброволен бригадирски 
труд. В тематико-хронологичен ред и с разнообразен документален и веществен материал 
има възможност да се върнем назад във времето, разглеждайки снимките от ежедневието 
на бригадирите, отличията и наградите, давани за високи трудови успехи, бригадирски 
знамена, работен инвентар и други. Карти и схеми представят по важните бригадирски 
обекти, а също структурата на бригадите и данни за производствени резултати.  

ЗАЛА 2 - ДИМИТРОВГРАД 
Първата част от експозицията е посветена на изграждането и развитието на 

Димитровград. Градът възниква на основата на три села - Раковски, Мариино и 
Черноконево, които са обединени през 1947г. Експозицията започва с кратка история на 
тези селища. Преминава през темата за участието на населението от Димитровградска 
община в завършващия етап на Втората световна война. След това, по установения 
тематико-хронологичен принцип е проследена историята на създаването на Димитровград 
и неговото развитие - обществено-икономически и политически живот, просвета и 
култура, здравеопазване, спорт и международни връзки.  

ЗАЛА 3 - ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 
Създадена е през 2003 г., в нея се уреждат изложби от фонда на музея, както и 

гостуващи от други музеи и институции. Традиционни са етнографските изложби по повод 
различни празници - Коледа, Великден, Гергьовден и др. Те заместват донякъде липсата 
на постоянна експозиция към този отдел. По-голямата част от съхраняваните в музея 
материали са документални. Затова документалните и фотоизложбите са практика при 
нас. Такива са организирани многократно по различни поводи - годишнини от 
създаването на Димитровград, от началото на Бригадирското движение в България, по 
повод Международния ден на театъра, Националните дни на поезията “Пеньо Пенев” и 
много други. 

 
Местонахождение: Димитровград, ул. “Св.Климент Охридски” №7 

Географски координати: 42° 3' N, 25° 36' E 
Надморска височина: 125 метра 
Население: 44 258 
Пощенски код: 6400 
Телефонен код: 0391 

Работно време: 9.00-12.00 ч. и 14.00-17.30 ч.; Събота и неделя - почивни дни 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в Димитровград  

На палатка на брега на река Марица 
За контакти: 0391/ 6 62 64 – уредници 

0391/ 6 67 87 – директор 
Маршрути: Парк "Пеньо Пенев". 

Дом - музей "Пеньо Пенев" - гр. Димитровград 
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Димитровград — Исторически музей, Дом-музей „Пеньо Пенев“ 

 
Дом-музей „Пеньо Пенев“ 

 Искрено се надяваме Вашето 
внимание и любопитство да бъдат, ако не 
задоволени, то поне провокирани, за да ни 
посетите отново и лично в удобно за Вас 
време. Нашият музей няма да Ви респектира 
с внушителни и атрактивни експозиционни 
пространства, но със сигурност ще Ви 
предложи едно незабравимо емоционално 
изживяване. Ще се почувствате духовно по-
богати от досега с онези най-съкровени 
дълбини на човешката душа, които ни правят 
по-добри, по-благородни хора. 

 

 
Домът-музей „Пеньо Пенев” в 

Димитровград е акт на благодарствена любов 
и чистосърдечно почитание към една от най-драматичните и провокативни личности в 
българската поезия от 50-те години на отминалия ХХ-ти век, която с творчеството си 
достойно заслужи честта да бъде „глас и съвест на епохата”. 

 
Макар и със закъсняла отзивчивост, димитровградчани изпълниха волята на поета-

бездомник и му съградиха Дом на вечността там, където той пожела – „из горите на 
„Габера”.Нещо повече, те превърнаха този Дом в уникално красив парк, носещ духа и 
името на обичания от тях поет.” Дарената любов се връща”, казваше проф. Митко Иванов, 
един от най-искрените биографи на П.Пенев. Днес Поета ни гледа оттам със своя 
замечтан поглед и ни напомня с из вечна мъдрост „колко трудно е в нашия век да бъдеш 
честен човек”. 

 
Местонахождение: Димитровград 

Географски координати: 42° 3' N, 25° 36' E 
Надморска височина: 125 метра 
Население: 44 258 
Пощенскиенски код: 6400 
Телефонен код: 0391 
 
бул. "Димитър Благоев" 9 

Работно време: 9.00 - 12.00 часа и 14.00 - 17.30 ч. 
Събота и неделя - по предварителна заявка 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в Димитровград 

На палатка на брега на река Марица 
За контакти: 0391/ 6 09 06 
Маршрути: Парк "Пеньо Пенев" 

Исторически музей – гр. Димитровград 
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Витоша — Черни връх 

 
 Черни връх е най-високата точка на 

Витоша, край София. Надморската му 
височина е 2290 м, така планината се 
нарежда на четвърто място по височина в 
България след Рила, Пирин и Стара планина. 

 

 
Витошкия първенец е родно място на 

организирания български туризъм. На Черни 
връх е поставено и началото на движението 
"Опознай България-100 национални 
туристически обекта" през 1966 г.  

 
В близост до върха има 

метеорологична станция и спирка на 
седалков лифт, който може да се вземе от 

Щастливеца. Една от витошките ски-писти започва непосредствено под него. 
 
От върха се разкрива невероятна гледка към по-ниското Софийско поле, Стара 

Планина и към билата на Рила.  
 
Витоша е първият национален парк не само в България, а и на Балканския 

полуостров. Той е обявен на 27. 10. 1934г. и е заемал площ от 6 401ха. Тази територия 
няколкократно е променяна, а паркът става "народен" (1936г) и "природен" (2000г). По 
настоящем природен парк "Витоша" заема територия от 26 606ха. В него са включени два 
резервата. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ (1 061ха) е обявен заедно с парка, като основната цел 
на обявяването му е била да съхрани смърчовата популация в басейна на Стара река 
(горната част на Бистришка река). Днес голяма част от дърветата са на възраст над 120 
години, а височината им достига 35м. Съвсем заслужено през 1977г . Бистришко бранище 
е обявен за биосферен резерват и е включен в програмата на "ЮНЕСКО"- "Човекът и 
биосферата". ТОРФЕНИЯТ РЕЗЕРВАТ е с площ 1 041 ха и включва торфищата във високите 
части на планината между Черни връх и вр. Черната скала. Те са на възраст до 1500г. и 
на места торфния слой достига дебелина 60см. Тук се срещат 300 вида мъхове и 500 вида 
водорасли, а също така красиви и редки цветя. В м. Киселище се намира витошкият 
дендрариум, където на площ от 1400 дка могат да се видят интересни дървесни и 
храстови видове. 

 
В северната част на планината има множество хижи, почивни станции и хотели. 

Първата хижа е "Алеко", намираща се в м. Киселище и попадаща сега в пределите на 
туристическият център "Алеко". Много бързо след нея се появяват хижите "Селимица", 
"Кумата", Фонфон", "Тинтява", "Еделвайс", "Момина скала" и др. В парка са прокарани над 
290км алеи. Изградени са 6 ски- писти с дължина 13, 6км, 2 кабинкови ("Княжево- вр. 
Копитото" не функционира) и 4 седалкови въжени линии и 7 стационарни ски-влека. В 
планината има множество изкуствени водни площи, чешми, беседки, почивни кътове и др. 
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Местонахождение: Витоша 
Географски координати: 42°33'49.2"N, 23°16'42.1"E 
Надморска височина: 2290 метра 

Работно време: Денонощно 
Печат: Да - в заслона 
Възможност за нощувка: Хижа "АЛЕКО" 

Построена 1932г. 
Надморска височина 1 840м. 
телефон: 967 11 13 
 
На палатка в полите на Витоша 

За контакти:  
Маршрути: През Витоша - Княжево до Железница през Черни връх  

 
Качване 
От спирката на трамвай 5 в Княжево --> Бялата вода, 
денивелация 620 до 980 метра за 0:45 часа 
От Бялата вода --> Златните мостове, денивелация 980 до 
1410 метра за 1:10 часа 
От Златните мостове --> хижа Кумата, денивелация 1410 до 
1720 метра за 0:25 часа 
От хижа Кумата --> местност Конярника, денивелация 1720 до 
1790 метра за 0:20 часа 
От местност Конярника --> Черни връх, денивелация 1790 до 
2290 метра за 1:15 часа 
 
Слизане 
От Черни връх --> хижа Купена (Академика), денивелация 
2290 до 1870 метра за 1:15 часа 
От хижа Купена (Академика) --> село Железница, денивелация 
1870 до 1050 метра за 1:20 часа 
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 Копривщица — Архитектурно-исторически резерват 

 
 Копривщица е град-музей. Той се 

слави с многобройните си архитектурно-
етнографски паметници на културата и музеи. 
Градът е обявен за архитектурно-
етнографски и музеен резерват. В 
Копривщица са родени Детелин войвода, 
Любен Каравелов, Георги Бенковски, Тодор 
Каблешков, Найден Геров, Йоаким Груев, 
Димчо Дебелянов, Петко Каравелов. 

 

 
История  
Историците все още единно мнение за 

създаването на град Копривщица, ето някои 
от интересните тези по този въпрос... 

 
Предание за Жупата  
Предполага се, че старите пътища 

свързващи градовете Златица, Пирдоп и 
Клисура със Стрелча и Панагюрище се 
кръстосвали на мястото на днешна 
Копривщица. 

 
Разположено в котловина, покрито с 

тучна зелена трева, напоявано от р. Тополница и нейните притоци, мястото било 
подходящо за почивка на кервани, пътници и търговци. 

 
Поради благоприятните природни условия, в района се заселило едно 

старобългарско семейство със своите стада – т. нар. "жупа". Те поставили началото на 
ново селище. С увеличаване броя на хората в жупата се увеличавали къщите и се 
образували малки домашни общности. Почти всеки от родствениците получавал прякор - 
Тиханек, Козлек, Дуплек, Ломек поради специфични черти, занимания и случки свързани 
с него. От там идвали и имената на новосъздадените махали, някои от тях останали като 
фамилни имена и до днес. 

 
В подкрепа на тази теория е и фактът, че част от Ламбовската махала и днес се 

нарича Жупата. 
 
Болярката от Рила 
Друга легенда разказва за млада жена заселила се на мястото на днешна 

Копривщица, тъй като местността и се сторила подходяща за отглеждане на добитък. 
Малко след пристигането си тя заминала за Едерне (Одрин), където измолила от султана 
ферман, чрез който ставала владетелка на Копривщица, а селото получавало големи 
привилегии. В този ферман за първи път султанът нарекъл Копривщица Авраталан – 
„женска поляна”, название, което след това често се използвало от турците. 
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Преданията разказват, че турчин с подкован кон нямал право да мине през селото, 
а жителите му можели свободно да носят оръжие. 

 
От благодарност и почит към болярката копривщенци я нарекли Султанката, а 

нейните потомци дълги години се именували Султанекови. 
 
Възможно е тези две версии за създаването на Копривщица да са свързани. В 

началния период след заселването на старата жупа родствените връзки били много 
близки. Поради тази причина копривщенци не са се женели помежду си, а си търсели 
жени от другаде. Възможно е някой от членовете на жупата с благороден произход и 
благосъстояние да е взел за жена момиче от болярски род. 

Град създаден от бежанци  
Съществуват предположения, че след падането на България под турска власт в 

местността се заселили бежанци – потомци на големи български родове, търговци, 
скотовъдци със стадата си. Сред тях били трима овчари – Ламбо, Тороман и Арнаутин. Те 
създали малки семейни общности, които с времето се разрастнали и дали имената на 
съществуващите и до днес махали в града – Тороман махала, Ламбовска и Арнаут махала. 

Копривщица и кърджалиите  
Поради привилегиите, с които се ползвали копривщенци, те запазили своето 

благосъстояние и след падането на България под турска власт. Богатствата на града 
привличали кърджалиите, които три пъти го ограбвали и прогонвали жителите му. 
Копривщица била опожарявана през 1793, 1804 и 1809 г., но благодарение на 
родолюбието, находчивостта и трудолюбието си, копривщенци съумяват да възродят 
града и да съхранят магичния му чар и до днес. 

Землището на селището е свърталище на хайдути. 
През 1870 година Васил Левски основава в Копривщица таен революционен 

комитет. Градът играе първостепенна роля в епохата на българското Възраждане. Първото 
килийно училище тук е открито още през 1810 година. През 1846 година със съдействието 
на Найден Геров врати отваря първото в страната класно училище, а през 1850 година - и 
девическо училище. 

 
От 1965 година Копривщица е постоянен домакин на съборите на народното 

творчество, които се провеждат на всеки пет години в красивата местност "Войводенец". 
 
В китното възрожденско градче можете да разгледате 6 къщи-музеи - на 

писателите Любен Каравелов и Димчо Дебелянов, революционерите Тодор Каблешков и 
Георги Бенковски, абаджията Ненчо Ослеков и търговеца Петко Лютов. 

 
Местонахождение: град Копривщица 

Географски координати: 42° 38' N, 24° 21' E 
Надморска височина: 1030 метра 
Население: 2 575  
Пощенски код: 2077 
Телефонен код: 07184 

Работно време: зимно работно време 9.00 - 17.00; лятно работно време 9.30 - 
17.30 
В понеделник почиват - Ослекова къща, Музей “Димчо 
Дебелянов”, Музей “Тодор Каблешков” 
Във вторник почиват - Музей “Каравелов”, Музей “Георги 
Бенковски”, Лютовата къща  
От сряда до неделя работят всички музеи.   
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Печат: Печати има в купчийницата и туристически информационен 
център. 

Възможност за нощувка: Къщи за гости или хотели в град Копривщица.  
На палатка в полите на Средна гора. 

За контакти: ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КОПРИВЩИЦА 
град Копривщица, пл."20-ти Април" № 6 
телефон: 07184/ 21-91 

Маршрути: Единадесет пешеходни маршрута, с отлична маркировка и 
изградени туристически заслони могат да бъдат посетени от 
любителите на природата. Маршрутите са със средна 
продължителност около 3-4 часа и са с различна степен на 
трудност. Началото на всеки маршрут започва от туристически 
център “Богдан”, където може да получите пълна информация 
за пешеходните маршрути, при желание да си закупите 
туристическа карта или да наемете планински водач. 
Местността е безопасна, но движението в група е 
препоръчително. Срещата със стада овце е твърде вероятна и 
макар криеща своето очарование, трябва да бъдете 
внимателни с нейните пазачи – овчарските кучета. Подбирайте 
и подходяща метеорологична прогноза за вашия тур сред 
природата. 
Пригответе раниците си, облечете се подходящо и изживейте 
неописуеми мигове сред природната прелест и великолепието 
на Средна гора! 
 
По пътя на “Кървавото писмо” 
Копривщица – м. Равна поляна – вр. Бич – м. Каравелова 
поляна - Копривщица 
Минавате покрай моста Първата пушка, срещу течението на 
Бяла река. По черен път през борова гора стигате до м. Равна 
поляна. След отклонение на юг, през букова гора, стигате до 
подножието на вр. Поп – открита местност с обзор към вр. 
Богдан, вр. Буная и Централен Балкан. В западна посока 
минавате по вододела и през букова гора (малък заслон) 
стигате до вр. Бич. Оттук до х. Павел Делирадев разстоянието 
е 1 час пеша, а до Панагюрски колонии – 2 часа и половина 
пеша. Връщането е в обратна посока до м. Равна поляна. След 
оградата вдясно маршрутът се отклонява през букова гора за 
м. Каравелова поляна, която носи името на великия син на 
Копривщица – Любен Каравелов (малък заслон). В източна 
посока, през борова гора, покрай Миризливата скала (чешма), 
през м. Гергьовден и вр. Св. Дух се връщате в Копривщица. 
 
“Хубава си, моя горо” 
Копривщица – р. Райново дере – вр. Поп – м. Каравелова 
поляна – Копривщица 
Тръгвате в посока юг по пътя към Стрелча. След 
бензиностанцията пресичате Райново дере при Ненчова чешма. 
Изкачвате се по горска пътека до Телевизионнната кула. 
Продължавате през борова гора, по северния склон на вр. 
Попадия и стигате до равна местност зад вр. Поп (заслон). 
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Оттук се открива красива гледка към вр. Богдан, вр. Буная, 
Централен Балкан и околностите на Копривщица. В западна 
посока, през вековна букова гора, се спускате до м. Равна 
поляна. След оградата вдясно, по пътека през букова гора, 
стигате до м. Каравелова поляна (малък заслон). В 
Копривщица се връщате през борова гора, която отвежда до м. 
Гергьовден и вр. Св. Дух, намиращи се в околностите на града. 
 
Изпроводяк на копривщенските гурбетчии 
Копривщица – м. Сополиви камъни – Кривото дърво - 
Копривщица 
Тръгвате на юг по асфалтовия път за Стрелча. След около 5 
километра, малко преди чешмата Отец Паисий, под паметника 
на Аврелиан, се отклонявате вдясно на запад към м. 
Сополивите камъни (беседка). Според легендата, на това място 
копривщенки са изпращали мъжете на гурбет в Мала Азия и 
Египет. Маршрутът продължава на запад през м. Боев шамак, 
след което се спуска до природния феномен Кривото дърво. По 
асфалтирания път (7 км) се връщате в Копривщица. 
 
По хайдушките пътеки 
Копривщица – вр. Св. Димитър – вр. Св. Лука – Хайдушки 
кладенец 
м. Равна поляна – Бяла река - Копривщица 
Маршрутът минава покрай моста Първата пушка, пресича Бяла 
река, завива надясно и по асфалтиран път продължава до м. 
Войводенец. По горски път, през борова и букова гора, и през 
открита местност се стига до отклонението за вр. Св. Лука. 
Продължавате наляво, на югозапад по стръмен път през букова 
гора, който ви отвежда до Хайдушкия кладенец (заслон). 
Преминавате през открита местност и стигате до Вододела 
(Билото) между Копривщица и с. Душанци (беседка). 
Маршрутът продължава на юг в посока м. Равна поляна. 
Спускате се през борова гора и по долината на Бяла река се 
връщате в Копривщица. 
 
Пътека на здравето 
Копривщица – връх Св. Димитър – Копривщица 
Тръгвате в посока площад 20-ти Април, минавате покрай 
паметника на Найден Геров, по Доганова улица и по стръмна 
пътека излизате на поляните на м. Войводенец – мястото, 
където се провеждат Националните събори на народното 
творчество. От поляните се разкрива величествена гледка към 
Стара планина и Копривщица. На изток е вр. Св. Димитър, 
около който минава пътеката на здравето, с изградени уреди 
за спорт сред природата. В близост блика студено изворче. 
Връщането е по заобиколен път на дясно, който отново 
отвежда към Доганова улица. 
С превозно средство маршрутът минава покрай моста Първата 
пушка, по десния бряг срещу течението на Бяла река, завива 
надясно, после наляво и по асфалтиран път продължава до м. 
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Войводенец. 
 
По следите на най-старата история на Копривщица 
Копривщица – параклиса Св. Спас – вр. Св. Петка – Тракийски 
могили 
вр. Св. Никола – Копривщица 
Тръгвате срещу течението на р. Тополница, по десния бряг. В 
края на града заобикаляте мандрата от ляво и по стръмна 
пътека стигате до параклиса Св. Спас. Маршрутът продължава 
нагоре до вр. Св. Петка и Тракийските могили. На северозапад 
продължавате през борова гора към вр. Св. Никола. 
Непосредствено под него е Арнаут махала и Копривщица. 
 
Чакащата майка 
Копривщица – м. Рейница – Копривщица 
Тръгвате по пътя за Стрелча. На 200 - 300 м. и след разклона 
за м. Барикадите, завивате на юг и по стръмен коларски път 
стигате до м. Рейница (беседка), откъдето се открива 
неповторима гледка към копривщенското землище и Централен 
Балкан. Тук природата е изваяла причудливи форми от скали. 
Една от тях наподобява паметника на майката на нежния лирик 
Димчо Дебелянов. Продължавате по билото на югоизток, 
завивате на запад и се спускате към м. Нови ливади. По 
асфалтирания път се връщате в Копривщица. 
Единадесет пешеходни маршрута, с отлична маркировка и 
изградени туристически заслони могат да бъдат посетени от 
любителите на природата. Маршрутите са със средна 
продължителност около 3-4 часа и са с различно ниво на 
трудност. Началото на всеки маршрут започва от туристически 
център “Богдан”, където може да получите пълна информация 
за пешеходните маршрути, при желание да си закупите 
туристическа карта или да наемете планински водач. 
 
В сърцето на Средна гора - м. Сополиви камъни 
Маршрутът води по асфалтирания път на юг в посока Стрелча. 
След паметника на Аврелиан (на 5 км. от града), пътят се 
отклонява в югозападна посока към м. Сополивите камъни. 
Оттам на запад, през открита местност и букова гора (Боев 
шамак), стигате до м. Черньови бачии. Надясно от върха, през 
борова гора, излизате на седловината Шамаците и стигате до 
м. Чемериките. Връх Стръмонос отстои на 10 минути. На север 
се издига вр. Буная (вторият по височина връх в Средна гора – 
1572 м). На връщане покрай скална фигура, наподобяваща 
слон (малък заслон), през м. Боев шамак за около 1 час, 
стигате до Кривото дърво, 200 годишен плачещ бук, обявен за 
природна забележителност (заслон). По асфалтирания път се 
връщате в Копривщица (7 км). 
 
“С благословията на християнските светци” 
Копривщица – пар. Св. Спас – вр. Св. Илия – м. Чумина – м. 
Билото – вр. Св. Атанас – Копривщица 
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Тръгвате по булеварда в посока Стрелча, заобикаляте 
мандрата и по стръмен черен път, източно от завода, достигате 
до параклиса Св. Спас. Коларски път води до вр. Св. Илия. 
През открита местност и борова гора стигате до Чуминска река 
(малък заслон). От р. Чумина през м. Билото стигате до м. 
Водопоя (беседка), откъдето се открива неповторима гледка 
към върховете Богдан и Буная, Централен Балкан и 
Копривщица. В южна посока, през борова гора, по стръмна 
пътека, през вр. Св. Атанас и Арнаут махала, се връщате в 
Копривщица. 
 
По стария път за Пловдив 
Копривщица – м. Кемера – м. Късо бърдо – р. Меде дере - 
Копривщица 
Отправяте се в посока Стрелча и след 4 км завивате на изток в 
посока м. Барикадите. След 2 км (200 м след Бобева чешма) 
пътят се отклонява вдясно и продължава през букова гора, 
сред която ромолят водопадчетата на Бъзьово дере. По пътя, 
който води на юг, все още личат калдъръмени плочи. Това е 
старият път за Пловдив. Пътят отвежда до красива поляна – м. 
Кемера и Меде дере. Тук ще откриете останки от стар каменен 
мост. Продължавате през букова гора по стръмен каменист път 
до м. Късо бърдо. В югоизточна посока, на един час път пеша, 
отстои х. Бунтовна. От м. Късо бърдо в североизточна посока, 
през вековна букова гора се спускате отново към долината на 
Меде дере. Пресичате планинския поток на две места и след 
около час стигате до Хаджи Вълчовата чешма. По дървено 
мостче пресичате Меде дере на север и по асфалтирания път 
край паметнина на Шестнайсетте (заслон) и Бобева чешма 
(заслон) се връщате в Копривщица. 
 
Покорете средногорския първенец вр. Богдан 
Тръгвате по булевард “Х. Н. Палавеев” на юг, заобикаляте 
мандрата отляво и по черен път, срещу течението на р. 
Тополница, продължавате в югоизточна посока. След завой 
наляво стигате до Гацова чешма (малък заслон). Пресичате 
Крива река и се изкачвате по горска пътека, която води до 
Плачков кладенец (заслон). Нагоре минавате през вековна 
букова гора и стигате до върха. Това е резерватът Богдан. В 
него се намира историческата забележителност Детелинова 
грамада. Маршрутът продължава към в. Богдан – 
средногорския първенец (1604 м), включен в 100-те 
национални туристически обекта. Вървейки в същата посока, 
стигате до местност, от която се открива неповторима гледка 
към Стара планина (в. Ботев и в. Вежен), Рила, Пирин и 
Витоша, както и към Тракийското поле. Оттук за един час може 
да стигнете до хижите Средногорец и Чивира. След завой 
наляво заобикаляте целия резерват и стигате отново до 
Плачков кладенец. По обратния път се връщате в Копривщица. 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

76 
Същинска Средна гора — връх Богдан 

 
 Голям Богдан, или само Богдан, е най-

високия връх в Средна гора (1604 м). Връх 
Богдан носи името на легендарния хайдутин 
— Богдан войвода. От всички страни е 
притиснат от гори, но на юг и на север се 
откриват прекрасни гледки към върховете 
Барикади и Вълк. В южното подножие на 
върха, сред буковата гора се тъмнеят огромни 
скали, покрити с мъх и здравец, които се 
наричат Детелинова пещера. От връх Богдан 
водят началото си реките Пясъчник, Крива 
река и Луда Яна. 

 
Местонахождение: Първенецът на Средна гора. 

Географски координати: 42°36'26.2"N, 24°27'41.4"E 
Надморска височина: 1604 метра 

Работно време: Денонощно 
Печат: Да - в туристически информационен център 
Възможност за нощувка: Къщи за гости или хотели в град Копривщица.  

На палатка в полите на Средна гора. 
За контакти: ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КОПРИВЩИЦА 

град Копривщица, пл."20-ти Април" № 6 
телефон: 07184/ 21-91 

Маршрути: Единадесет пешеходни маршрута, с отлична маркировка и 
изградени туристически заслони могат да бъдат посетени от 
любителите на природата. Маршрутите са със средна 
продължителност около 3-4 часа и са с различна степен на 
трудност. Началото на всеки маршрут започва от туристически 
център “Богдан”, където може да получите пълна информация 
за пешеходните маршрути, при желание да си закупите 
туристическа карта или да наемете планински водач. 
Местността е безопасна, но движението в група е 
препоръчително. Срещата със стада овце е твърде вероятна и 
макар криеща своето очарование, трябва да бъдете 
внимателни с нейните пазачи – овчарските кучета. Подбирайте 
и подходяща метеорологична прогноза за вашия тур сред 
природата. 
Пригответе раниците си, облечете се подходящо и изживейте 
неописуеми мигове сред природната прелест и великолепието 
на Средна гора! 
 
По пътя на “Кървавото писмо” 
Копривщица – м. Равна поляна – вр. Бич – м. Каравелова 
поляна - Копривщица 
Минавате покрай моста Първата пушка, срещу течението на 
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Бяла река. По черен път през борова гора стигате до м. Равна 
поляна. След отклонение на юг, през букова гора, стигате до 
подножието на вр. Поп – открита местност с обзор към вр. 
Богдан, вр. Буная и Централен Балкан. В западна посока 
минавате по вододела и през букова гора (малък заслон) 
стигате до вр. Бич. Оттук до х. Павел Делирадев разстоянието 
е 1 час пеша, а до Панагюрски колонии – 2 часа и половина 
пеша. Връщането е в обратна посока до м. Равна поляна. След 
оградата вдясно маршрутът се отклонява през букова гора за 
м. Каравелова поляна, която носи името на великия син на 
Копривщица – Любен Каравелов (малък заслон). В източна 
посока, през борова гора, покрай Миризливата скала (чешма), 
през м. Гергьовден и вр. Св. Дух се връщате в Копривщица. 
 
“Хубава си, моя горо” 
Копривщица – р. Райново дере – вр. Поп – м. Каравелова 
поляна – Копривщица 
Тръгвате в посока юг по пътя към Стрелча. След 
бензиностанцията пресичате Райново дере при Ненчова чешма. 
Изкачвате се по горска пътека до Телевизионната кула. 
Продължавате през борова гора, по северния склон на вр. 
Попадия и стигате до равна местност зад вр. Поп (заслон). 
Оттук се открива красива гледка към вр. Богдан, вр. Буная, 
Централен Балкан и околностите на Копривщица. В западна 
посока, през вековна букова гора, се спускате до м. Равна 
поляна. След оградата вдясно, по пътека през букова гора, 
стигате до м. Каравелова поляна (малък заслон). В 
Копривщица се връщате през борова гора, която отвежда до м. 
Гергьовден и вр. Св. Дух, намиращи се в околностите на града. 
 
Изпроводяк на копривщенските гурбетчии 
Копривщица – м. Сополиви камъни – Кривото дърво - 
Копривщица 
Тръгвате на юг по асфалтовия път за Стрелча. След около 5 
километра, малко преди чешмата Отец Паисий, под паметника 
на Аврелиан, се отклонявате вдясно на запад към м. 
Сополивите камъни (беседка). Според легендата, на това място 
копривщенки са изпращали мъжете на гурбет в Мала Азия и 
Египет. Маршрутът продължава на запад през м. Боев шамак, 
след което се спуска до природния феномен Кривото дърво. По 
асфалтирания път (7 км) се връщате в Копривщица. 
 
По хайдушките пътеки 
Копривщица – вр. Св. Димитър – вр. Св. Лука – Хайдушки 
кладенец 
м. Равна поляна – Бяла река - Копривщица 
Маршрутът минава покрай моста Първата пушка, пресича Бяла 
река, завива надясно и по асфалтиран път продължава до м. 
Войводенец. По горски път, през борова и букова гора, и през 
открита местност се стига до отклонението за вр. Св. Лука. 
Продължавате наляво, на югозапад по стръмен път през букова 
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гора, който ви отвежда до Хайдушкия кладенец (заслон). 
Преминавате през открита местност и стигате до Вододела 
(Билото) между Копривщица и с. Душанци (беседка). 
Маршрутът продължава на юг в посока м. Равна поляна. 
Спускате се през борова гора и по долината на Бяла река се 
връщате в Копривщица. 
 
Пътека на здравето 
Копривщица – връх Св. Димитър – Копривщица 
Тръгвате в посока площад 20-ти Април, минавате покрай 
паметника на Найден Геров, по Доганова улица и по стръмна 
пътека излизате на поляните на м. Войводенец – мястото, 
където се провеждат Националните събори на народното 
творчество. От поляните се разкрива величествена гледка към 
Стара планина и Копривщица. На изток е вр. Св. Димитър, 
около който минава пътеката на здравето, с изградени уреди 
за спорт сред природата. В близост блика студено изворче. 
Връщането е по заобиколен път на дясно, който отново 
отвежда към Доганова улица. 
С превозно средство маршрутът минава покрай моста Първата 
пушка, по десния бряг срещу течението на Бяла река, завива 
надясно, после наляво и по асфалтиран път продължава до м. 
Войводенец. 
 
По следите на най-старата история на Копривщица 
Копривщица – параклиса Св. Спас – вр. Св. Петка – Тракийски 
могили 
вр. Св. Никола – Копривщица 
Тръгвате срещу течението на р. Тополница, по десния бряг. В 
края на града заобикаляте мандрата от ляво и по стръмна 
пътека стигате до параклиса Св. Спас. Маршрутът продължава 
нагоре до вр. Св. Петка и Тракийските могили. На северозапад 
продължавате през борова гора към вр. Св. Никола. 
Непосредствено под него е Арнаут махала и Копривщица. 
 
Чакащата майка 
Копривщица – м. Рейница – Копривщица 
Тръгвате по пътя за Стрелча. На 200 - 300 м. и след разклона 
за м. Барикадите, завивате на юг и по стръмен коларски път 
стигате до м. Рейница (беседка), откъдето се открива 
неповторима гледка към копривщенското землище и Централен 
Балкан. Тук природата е изваяла причудливи форми от скали. 
Една от тях наподобява паметника на майката на нежния лирик 
Димчо Дебелянов. Продължавате по билото на югоизток, 
завивате на запад и се спускате към м. Нови ливади. По 
асфалтирания път се връщате в Копривщица. 
Единадесет пешеходни маршрута, с отлична маркировка и 
изградени туристически заслони могат да бъдат посетени от 
любителите на природата. Маршрутите са със средна 
продължителност около 3-4 часа и са с различно ниво на 
трудност. Началото на всеки маршрут започва от туристически 
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център “Богдан”, където може да получите пълна информация 
за пешеходните маршрути, при желание да си закупите 
туристическа карта или да наемете планински водач. 
 
В сърцето на Средна гора - м. Сополиви камъни 
Маршрутът води по асфалтирания път на юг в посока Стрелча. 
След паметника на Аврелиан (на 5 км. от града), пътят се 
отклонява в югозападна посока към м. Сополивите камъни. 
Оттам на запад, през открита местност и букова гора (Боев 
шамак), стигате до м. Черньови бачии. Надясно от върха, през 
борова гора, излизате на седловината Шамаците и стигате до 
м. Чемериките. Връх Стръмонос отстои на 10 минути. На север 
се издига вр. Буная (вторият по височина връх в Средна гора – 
1572 м). На връщане покрай скална фигура, наподобяваща 
слон (малък заслон), през м. Боев шамак за около 1 час, 
стигате до Кривото дърво, 200 годишен плачещ бук, обявен за 
природна забележителност (заслон). По асфалтирания път се 
връщате в Копривщица (7 км). 
 
“С благословията на християнските светци” 
Копривщица – пар. Св. Спас – вр. Св. Илия – м. Чумина – м. 
Билото – вр. Св. Атанас – Копривщица 
Тръгвате по булеварда в посока Стрелча, заобикаляте 
мандрата и по стръмен черен път, източно от завода, достигате 
до параклиса Св. Спас. Коларски път води до вр. Св. Илия. 
През открита местност и борова гора стигате до Чуминска река 
(малък заслон). От р. Чумина през м. Билото стигате до м. 
Водопоя (беседка), откъдето се открива неповторима гледка 
към върховете Богдан и Буная, Централен Балкан и 
Копривщица. В южна посока, през борова гора, по стръмна 
пътека, през вр. Св. Атанас и Арнаут махала, се връщате в 
Копривщица. 
 
По стария път за Пловдив 
Копривщица – м. Кемера – м. Късо бърдо – р. Меде дере - 
Копривщица 
Отправяте се в посока Стрелча и след 4 км завивате на изток в 
посока м. Барикадите. След 2 км (200 м след Бобева чешма) 
пътят се отклонява вдясно и продължава през букова гора, 
сред която ромолят водопадчетата на Бъзьово дере. По пътя, 
който води на юг, все още личат калдъръмени плочи. Това е 
старият път за Пловдив. Пътят отвежда до красива поляна – м. 
Кемера и Меде дере. Тук ще откриете останки от стар каменен 
мост. Продължавате през букова гора по стръмен каменист път 
до м. Късо бърдо. В югоизточна посока, на един час път пеша, 
отстои х. Бунтовна. От м. Късо бърдо в североизточна посока, 
през вековна букова гора се спускате отново към долината на 
Меде дере. Пресичате планинския поток на две места и след 
около час стигате до Хаджи Вълчовата чешма. По дървено 
мостче пресичате Меде дере на север и по асфалтирания път 
край паметнина на Шестнайсетте (заслон) и Бобева чешма 
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(заслон) се връщате в Копривщица. 
 
Покорете средногорския първенец вр. Богдан 
Тръгвате по булевард “Х. Н. Палавеев” на юг, заобикаляте 
мандрата отляво и по черен път, срещу течението на р. 
Тополница, продължавате в югоизточна посока. След завой 
наляво стигате до Гацова чешма (малък заслон). Пресичате 
Крива река и се изкачвате по горска пътека, която води до 
Плачков кладенец (заслон). Нагоре минавате през вековна 
букова гора и стигате до върха. Това е резерватът Богдан. В 
него се намира историческата забележителност Детелинова 
грамада. Маршрутът продължава към в. Богдан – 
средногорския първенец (1604 м), включен в 100-те 
национални туристически обекта. Вървейки в същата посока, 
стигате до местност, от която се открива неповторима гледка 
към Стара планина (в. Ботев и в. Вежен), Рила, Пирин и 
Витоша, както и към Тракийското поле. Оттук за един час може 
да стигнете до хижите Средногорец и Чивира. След завой 
наляво заобикаляте целия резерват и стигате отново до 
Плачков кладенец. По обратния път се връщате в Копривщица. 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

77 
 Клисура — Исторически музей  

 
 Град Клисура се намира на 25 км. от 

Копривщица. Той е историческо селище с 
огромно значение в борбата на българите за 
освобождението от турско робство. По време 
на Априлското въстание клисурци проправят 
пътя на независима България с цената на 
много жертви и пълното опожаряване на 
града. Клисура е известна с легендарния 
образ на Боримечката, както и с прочутите 
черешови топчета – символ на клисурската 
артилерия. 

 

 
По повод 50-годишнината от 

Априлското въстание е построена 
възпоменателна сграда „Читалище паметник-

музей” от признателните клисурси и пръснатите из страната им съграждани, които 
събират за нея средства в продължение на цели 30 години. На 2 май 1926 година тя 
отваря врати. В тази сграда десетилетия наред протича целият културно-просветен живот 
на града. Днес тя е превърната в исторически музей и е включена в Стоте национални 
туристически обекта. 

 
Картинната галерия на Градския исторически музей в Клисура е с висока 

художествена стойност. В колекцията й са творби на бележити български художници. 
Сред тях са Златю Бояджиев, Ненко Балкански, Дечко Узунов, Христо Станчев, Димитър 
Киров и др. 

 
Запазената оригинална камбана e сред най-ценните експонати в експозицията на 

музея. Тя с тревожния си звън известява началото на Априлското въстание в паметния и 
съдбоносен 20 април на 1876 година – два часа след обявяването му в Копривщица. 
Гордост за музея е и запазеното автентично черешово топче. 

 
Към историческия музей са включени още известните Павурджиева къща, 

Козиинарова къща и Червенакова къща. 
* Павурджиева къща. Изградена е в характерния за Възрождението стил и 

съчетава розопроизводството с етнографията и историята (в нея е учреден първият таен 
революционен комитет за Четвърти революционен окръг – Пловдив). В двора на къщата 
се намира единствената запазена днес розоварна. 

* Козинарова къща – Тя е била дом на семейството Козинарови, като в двора е 
възстановен кладенецът, в който в деня на потушаване на Априлското въстание майката 
Цана (Ана) се хвърля заедно с четирите си невръстни деца, за да избегне поруганието от 
турците. 
 

* Червенакова къща (в момента е затворена за реставрация) – Първата 
възстановена къща след опожаряването на града, в която са посрещнати руските 
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освободители. На първия етаж се намира автентичен дюкян от началото на ХХ век. В 
къщата е ситуиран и „Музеят на картофите”. 

 
Местонахождение: град Клисура 

Географски координати: 42° 42' N, 24° 27' E 
Надморска височина: 660 метра 
Население: 1 339  
Пощенски. код: 4341 
Телефонен код: 03137 
 
пл. “20-ти април” 

Работно време: април – октомври 
8.00 – 17.00 часа 
събота и неделя: 9.00 – 17.00 часа 
 
ноември – март 
8.00 – 17.00 часа 
събота и неделя: 9.00 – 17.00 часа 

Печат: Да - на касата 
Възможност за нощувка: Къщи за гости или хотели в град Клисура. 

На палатка в полите на Стара палнина или Средна гора. 
хижа Вежен 

За контакти: 03137/ 20 03, 03137/ 20 04 
Маршрути: От хижа Вежен до: хижа Момина поляна - 6.30 часа 

хижа Бенковски /през Суватски дол/ - 2.30ч. , а през билото - 
3.30 часа 
хижа Планински извори - 6.00 часа 
хижа Ехо - 3.00 часа 
хижа Козя стена - 5.00 часа 
връх Вежен/2198м./ - 1.30 часа 
 
Клисура - Копривщица (3,30 часа) 
Има две възможности за прехода между двата града. Първата е 
през Вишна кория и Степаница, изкачва се Белия камък и по р. 
Петрешка се слиза в Копривщица. Втората възможност е да се 
използува старата копривщенска пътека. Сега тя е разширена 
в път, който се вие по Дълга река и излиза почти на Чумина. 
По тревистото било на запад пътеката пресича Чуминската 
река и отвежда до ледения Чаталчучур. Оттам по р. Петрешка 
се слиза до старинния град. Времетраенето и на двата прехода 
.е около 3,30 ч. 
В Копривщица е създадена добра туристическа база. Могат да 
се посетят интересните музеи в домовете на Тодор Каблешков, 
Любен Каравелов, Георги Бенковски, Яко Доросиев, Димчо 
Дебелянов, Ослековата и Лютовата къща. Оцелелият през 
бурите градец е съхранил старата възрожденска архитектура. 
 
Клисура - връх Богдан (4 часа) 
По своето географско разположение Клисура еднакво 
принадлежи на Стара планина и на Средна гора. Ако 
изкачването по старопланинските склонове покорява с 
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широката си обгледност, маршрутите в Средна гора привличат 
с разнообразната си природа и достъпност за масови излети. 
Клисура - в. Богдан е един от предпочитаните туристически 
маршрути за достигането на средногорския първенец. 
Ако се тръгне от туристическата спалня, пресичат се Стара 
река и Върлишница и после се поема вляво по Гиндерското 
възвишение. Небезинтересни са и другите два възможни 
варианта. В единия случай се върви по р. Върлишница и за по-
малко от 2 ч. се излиза на Коритата. Пътеката прекосява 
историческата гора Върлишница, в която клисурци намерили 
убежище при погрома на Априлското въстание. Другата пътека 
върви по стария коларски път, който катери възвишенията 
Вишна кория и Степаница. За 2,20 ч. се стига до Бяло камъне. 
Оттам се тръгва на юг за в. Богдан или на запад към 
Копривщица. Тези два варианта са малко по-кратки, но не са 
за предпочитане, когато не се познават местностите. 
Общоприетият маршрут е първият, през Гиндерското 
възвишение. Първият Гиндерски праг е сериозно изпитание за 
туриста, но след 20-30 мин. се излиза на тревистото му било 
при т. нар. Бухалски камъни. Погледът обгръща шивналата се в 
котловинното гнездо Клисура. Няма по-удобно място от това за 
пълно възприемане на живописната панорама на градеца и 
близката околност. С повишено настроение се поема нагоре по 
билната част. Пътят е изцяло панорамен. Това е маркираната 
пътека за групите за екскурзионна почивка. За 40- 50 мин. се 
изкачват няколко прага и се стига превалът Лучова могила, с 
което свършва трудната част на прехода. Под пътеката има 
чешма. Оттук маркировката извежда в западна посока и се 
тръгва из проточилото се между горите Върлишница и Дебели 
дял високопланинско пасище. Минава се изворът Булииа 
чешма и след достигнатата билна част пътеката тръгва на 
югоизток. Височината има панорамен изглед към Клисура, 
виждат се ясно и очертанията на централните старопланински 
върхове. Връх Богдан вече е наблизо. Достигаме го за около 
1,30 ч., като вървим по билото вдясно от горите Дебели дял, 
Еловица и Невида. Това са необятните някога клисурски гори, 
които бяха възхитили младия Вазов. 
По пътя към върха туристът неизбежно ще срещне царицата на 
горите. В Дебели дял е представителният резерват на 
клисурското горско стопанство за сърни. 
В подножието на в. Богдан се очертават две пътеки: лява, 
която отвежда към върха през източната му страна, и дясна - 
през северозападния склон за хижа Богдан. От Клисура до 
хижата се стига за 4 ч. 
Малката едноетажна хижица е построена на красивата 
Плачкова поляна от Копривщенското туристическо дружество. 
А новата сграда е бивша собственост на ЦСПС. Сега се 
стопанисват от КК "Почивно дело и курортно лечение" - ЦСПС 
гр. Клисура. При добри битови условия двете сгради могат да 
посрещнат до 120 души. През летния сезон тук ежедневно 
отсядат групи за екскурзионна почивка по двупосочния лъч 
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Клисура-Панагюрище. 
Вековни букови гори са опасвали в. Богдан от всичките му 
страни. Пътеката от хижата за върха минава покрай покрита с 
мъх скала - старото хайдушко свърталище Детелинова грамада. 
Тук бродели дружините на юначните войводи Богдан, Детелин, 
Дончо Ватах, Ангел и др. Северно от върха при Не вида е 
хайдушкото сборище Хайдуталан. По старите хайдушки пътеки 
по-късно кръстосвали народните герои от I средногорска 
антифашистка чета на Йордан Кискинов (1924-1925 г.), а през 
съпротивителното движение - партизаните от бригадите "Г. 
Бенковски" и "Васил Левски". Затова гората, опасваща върха, е 
обявена за исторически резерват. 
Изкачването на Богдан от Детелинова грамада изисква 20 мин. 
Гледката от върха е пленяваща. На север една подир друга се 
редят чудноватите форми на старопланинските гиганти. Малко 
северозападно е величественият Вежен. Из китна зеленина 
изплуват на запад средногорските върхове Попадия, Поп, 
Буная, Братия. Сутрин се виждат ясно Пловските тепета, 
зеленината край Марица и безкрайните Родопи. 
От хижа Богдан могат да се осъществят нови интересни 
маршрути. За 2,30 ч. може да се слезе в старинната 
Копривщица. На 1,30 ч. е хижа Чевира, построена в памет на II 
средногорска бригада "В. Левски". Местността Чевира е пряко 
свързана с действията на тази партизанска бригада. Оттук в 
навечерието на свободата партизаните тръгват победно към 
села и градове. На 8. IX вечерта един от отрядите на бригадата 
е в Клисура. От х. Богдан се достига за около 2,30 ч. 
партизанската хижа-паметник Барикадите, построена в чест "а 
партизанската бригада "Г. Бенковски". Обратният път от х. 
Богдан до Клисура може да се разнообрази с едно удължение, 
като вместо да се слезе надолу към Свиновете, продължава се 
на северозапад по Бяло камъне и за около 2,30 ч. се излиза на 
в. Чумина при Клисурската мандра. През Динков дол и Дълга 
река за 1,30-2 ч. се слиза в Клисура. 
 
Клисура - в. Вежен - х. Вежен (5 часа) 
Издигнал се на високото старопланинско било над Клисура, в. 
Вежен е един от най-обгледните върхове у нас. Навярно, 
затова е така примамлив. Изкачването му може да стане по 
няколко пътеки. Първата започва от гара Стряма и поема право 
на север по рида Дапково краище. Втората пътека започва от 
Козница и вър!ви също на север. Може да се използува и 
пътеката над Зли дол за Равна река. Всички тези пътеки са 
възможни варианти, без да са най-удобни. 
Предпочитаната пътека започва северозападно от града. Това 
е означеният маршрутен път до хижата и върха. След 
преминаването на жп прелеза пътеката потъва в розовите 
градини на м. Зеленището вдясно от високоиздигналата се 
Острица, пресича магистралния път София-Бургас и се насочва 
право на север. Пътят е открит, панорамен, вие се като змия по 
стръмния скат нагоре. Историческият градец е останал назад, 
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едва се забелязва, а тук в дебрите пак се четат неговите 
героични страници. Тези стръмни спусъци, покрити с рядка 
букова гора, край които се изкачва пътеката, се наричат 
Хайдушки дол - старо хайдушко сборище. Превалът при 
Говедарника е удобно място за кратък отдих. На югоизток, 
надвесена над дола, зее пещерата Меча дупка. При лошо 
време някогашното първобитно жилище може да подслони под 
скалния навес 25-30 души. Гледката от превала е особено 
интересна. На първи план е Стрямската долина. Долу ниско се 
белее гара Стряма, след която влакът се вмъква в най-дългия 
тунел Козница, за да навлезе в Златишко-Пирдопската 
котловина. От юг Същинска Средна гора показва щедро 
прелестите си. Съвсем близо се вижда гористият купол на oв. 
Богдан, северозападно от който е историческата Копривщица. 
От Говедарника пътеката поема източно по склона на 
Хайдушки дол и през малко долинно разширение върви все 
нагоре, докато изкачи следващия превал. Това е седловинна 
част, която продължава на изток под наименованието Равна 
река. От запад е Вельова черква (и тук се крият неразчетени 
тайни от старата история на Клисура). Оттук за първи път се 
виждат очертанията на Вежен. При ясно време масивът му 
прилича на грамадна, широко разстлана шатра. Основателно 
народът го е кръстил Вежен, от старобългарската дума "вежа", 
което значи кула (шатра). Придвижването оттук по открития 
гръбнак на масива до извора Влахбунар е последният труден 
етап към върха, но същевременно най-приятен, защото е най-
обгледен. Още по-ясно се виждат зелените вълни на 
Средногорието. Леденият Влахбунар е началото на р. Стряма, 
наричана в горното си течение Каменийца. По-горе до късно 
лято лежи пряспа, която Иречек някога съгледал от тепетата 
на Пловдив. 
Останали са само няколко крачки до билото, където се минава 
през две стърчащи каменни колони, наречени Портата, или 
Вратцата. По каменистия път след около половинчасово 
спускане се стига хижа Вежен. За връх Вежен, който е съвсем 
близо, се поема на запад и за половин час се достига високото 
му чело - 2198 м. Билото е вододел на реките Дунав и 
Марица.1 Целият път от Клисура до върха се минава за около 5 
часа. Всички, конто са се изкачвали тук, знаят, че Вежен не е 
особено вежлив. Над него се срещат въздушни маси от всички 
посоки на света. Времето се променя бързо и носи изненади за 
туристите. Голото теме на Вежен рядко е чисто от мъгли и 
спокойно от вятър. 
Ниско долу на юг китното Средногорие като цветна градина в 
нозете на Балкана е разстлало гористи върхове и тревни 
поляни. Далече зад него се показват Пловдивските тепета, а 
зад тях синеят Родопите. Виждат се Витоша, величествените 
Рила и Пирин. От Вежен може да се проследи 
старопланинското било от в. Ком до в. Ботев. 
Югозападно от Вежен, в непристъпните букаци на гористия 
клисурски въртоп, през зимата на 1943-1944 г. са лагерували 
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партизани от чета "Бачо Киро" па отряда "Чавдар". Поетът-
партизанин Веселин Андреев в подножието на Вежен е изпял 
част от вдъхновената лирика "Партизански песни". 
Партизанската землянка сега е възстановена и е обект за 
посещения. 
Възхитителна гледка се открива на север към живописните 
Тетевенски възвишения и красивия курорт Рибарица. 
Северният скалист склон на Вежен спуска ниско огромни 
разклонения и отправя шумни потоци към р. Заводна и Бели 
Вит. Тук под исполинската шатра като царствен остров се 
издига гористото възвишение Царичина. Приказна местност - 
обкръжена с венец от гъсти смърчови гори, някъде с бук, 
градини от малини, ягоди, цветя. Сред цветната поляна е 
разположена хижа Вежен. 
Виден клисурец, познат в султанския двор, някога довел тук 
болната дъщеря на турски паша. Сред дивната красота 
издигнали шатрата на девойката. Младото ханъмче излизало 
всеки ден на разходка, накичело с омайниче и други цветя. За 
най-голяма радост на бащата любимата му дъщеря скоро се 
завърнала съвсем здрава. 
Оттогава омайничето било прекръстено на "царичина". 
Поляната също била наречена Царичина. Дотук разказът звучи 
като легенда, но наистина има султански ферман, с който 
благодарствено е дарен за вечна собственост на Клисура 
целият Балкан чак до колибите на с. Рибарица. 
Северният склон на Балкана до неотдавна бе важен стопански 
източник за клисурци. Из Тънката рътлина гърмяха 
дъскорезниците на горското стопанство. През 1934-1935 г. 
клисурското туристическо дружество "Царичина" изгражда тук 
хижа Царичина, един от най-хубавите високопланински домове 
по това време. Построяват я на два етажа върху 110 м2 с 
обшивка от борови трупи. Хижа Царичина сега е туристически 
комплекс Вежен, който може да приюти над 240 души. Хижата 
се слави като една от най-уредените туристически бази в Стара 
планина. Разполагаща с две кухни и столови, електрифицирана 
и водоснабдена, хижа Вежен работи целогодишно. Дотук може 
да се стигне и откъм Тетевен и близкото село Рибарица, 
откъдето е прокаран 17 км път по р. Заводна. 
Хижа Вежен е на възлов път. Свързва се най-пряко и удобно с 
хижите Паскал (7-8 ч.), Момина поляна (4-5 ч.), Козя стена (5-
6 ч.), Бенковски (2 ч.). В. Вежен се изкачва за час и половина. 
Хижа Вежен се използува като база за екскурзионна почивка. 
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100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА 

78 
 Осеновлаг — Манастир „Седемте престола“ 

 
 Осеновлашкият манастир, известен 

повече като Седемте престола, се намира в 
живописна част на северна Стара Планина, в 
полите на връх Измерец. Манастирът, с 
официално име “Света Богородица”, е 
построен в красивата долина на сравнително 
малката река Габровница. Тъй като 
разстоянието от София е 86 км, Седемте 
Престола е популярна дестинация за 
разходка през уикенда. 

 

 
Въпреки че трудно може да се 

определи точното време, по което е създаден 
манастира, историци смятат, че той датира от Второто българско царство, приключило с 
падането на България под османско владичество през 14-ти век. Според повечето от тях, 
Светата обител е построена по време на управлението на Петър Делян, цар на Западна 
България (включваща не само Софийския и Видински регион, а и цялата северна част на 
страната). Бива разположена в близост до римска крепост, малко останки, от която (части 
от каменна стена) и днес могат се видят след като се поеме по стръмна пътека, започваща 
от манастира. Днешната порта на Седемте престола е взета именно от тези останки. 

 
През 1737 султан Махмуд, наречен от българите “Безбожния”, нарежда 

разрушаването на много манастири и църкви. Такава участ сполетява и Седемте престола 
и той бива изравнен със земята. След Руско-Турската война през 1769 г. и подписаното 
мирно споразумение, султан Абдул Меджит издава указ, който позволява на подчинените 
християни да упражняват своята вяра и съответно да строят църкви и манастири. Тогава 
Осеновлашкия манастир е реконструиран и върнат към живота от двама братя свещеници 
– Тодор и Марко от Тетевен, с помощта на майстор Стою от Троян. През 1848 г. Отец 
Христофор основава килийно училище, като един от учителите става самият той. След 
завършването на обучението учениците стават учители, свещеници или общественици. 

 
Освен историческите данни, има и отделна легенда за създаването на манастира. 

Според нея, Седемте престола е основан от 7 боляра (или 7 братя според алтернативна 
версия на легендата), откъдето идва и името на Светата обител. Смята се, че 7-те боляра 
идват от Бесарабия през 11-ти век и се заселват в Балкана с техните семейства. 
Установяването им в тези земи е свързано и с възникването на 7 села в близост до 
манастира – Осеновлак, Огоя, Оградище, Буковец, Лесков Дол, Желен и Лъкатник. 

 
Както повечето български манастири, Седемте престола е ограден от висок 

каменен зид, а църквата е разположена в средата на вътрешния двор. Освен това, 
комплекса също включва и камбанария, и две перпендикулярни жилищни сгради, 
голямата част, от които са стаи за посетители. Камбанарията се състои от две камбани 
(датиращи от 1799 г. и 1940 г.) с дървено и метално клепала – последното е взето през 
1799 г. от останките на Римската крепост. Сравнително малкия двор веднага впечатлява 
посетителите със своята добре поддържана градина с много цветя, цъфтящи храсти и 
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стари дървета, едно от които е едновековна секвоя. Църквата от своя страна е не по-
малко впечатляваща с уникалния си дизайн от седем отделни олтара – нещо, което няма 
еквивалент в друг български храм. Четирите основни олтара образуват кръст и са 
отделени от главната зала с вътрешни стени. Други два са в близост до вратата и са още 
по-изолирани – до тях се стига през малките входове на 2 параклиса. Последният, 7-ми 
олтар, е непосредствено срещу входа на църквата. Всеки престол всъщност представлява 
отделен параклис със собствени стенописи и иконостас и е посветен на български светец. 
Храмовата чудотворна се нарича Рождество Богородично и се смята, че е донесена от п-в 
Атос от Отец Гаврил по времето на създаване на манастира. Освен престолите, 
впечатление прави и масивния полюлей наречен “Хоро”, по който се забелязват изящна 
дърворезба и рисунки на религиозна тематика. Всички стенописи в църквата са на повече 
от сто години. Манастира има и собствена библиотека, която съдържа стари православни 
книги, включително една подарена от руска императрица Екатерина. 

 
Местонахождение: Осеновлашкият манастир, известен повече като Седемте 

престола, се намира в живописна част на северна Стара 
Планина, в полите на връх Измерец. 

Работно време: Денонощно 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: В манастира 

На палатка в полите на Стара планина 
За контакти: 0888/295471 
Маршрути: Разходка покрай манастира. 

хижа Буковец  
хижа Тръстена 
връх Измерец 
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 Самоков — Исторически музей, Девически манастир „Покров Богородичен“ 

 
Исторически музей — Самоков 

Историческият музей в Самоков е още 
едно доказателство за високата 
интелигентност на самоковските граждани, за 
чувството им за историческа памет и висока 
обществена ангажираност. В началото на 
тридесетте години известните самоковски 
художници Наум Хаджимладенов и Васил 
Захариев дават идеята за музейна сбирка, 
която да се помещава в народното читалище. 
Осъществяването на идеята става през лятото 
на 1931 година с дейното участие на още 
двама известни майстори на четката - Христо 
Йончев-Крискарец и Павел Францалийски. 

 
Пръв уредник на музейната сбирка е Наум Хаджимладенов. Васил Захариев 

разработва Правилник на музея, който е утвърден от Министерството на просветата и по 
този начин сбирката е призната официално. Христо Вакарелски описва експонатите в 
инвентарна книга, а Слави Генев изготвя тематико-експозиционен план. През 1957 година 
Георги Белстойнев завършва художественото оформление на музея, което е запазено и до 
днес на първия етаж. 

 
В 1937 година Христо Йончев-Крискарец прави феноменална изложба на народното 

творчество в самоковско, което поставя началото на етнологическата сбирка. 1958 г. е 
завършена експозиция Възраждане, в 1966 г. - революционно движение. 

 
Около 30 000 експонати притежава Историческият музей днес, разпределени в 

няколко основни сбирки: 
* Етнографска 
* Археологическа 
* Художествена 
* Фотографска 
* Документална  
 
Етнографската сбирка датира най-рано и е дело на основателите на музея като 

непрекъснато е обновявана през годините. Чрез текстил, носии, накити и занаяти е 
показан бита и поминъка на старите самоковци. 

 
В археологическата сбирка намират място главно тракийски и късноантични 

находки. Най-богатата находка на късноантична култова керамика се намира именно тук. 
Предметите са от множество ямни светилища, намерени на брега на яовир. Искър при 
един от отливите и датират от І в. пр. н. е. Останалите експонати са от землището на с. 
Поповяне и са датирани към 3-4 в. сл. н. е.  
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Художествената сбирка съдържа икони, щампи, ръкописи, документи и множество 
картини. застъпени са почти всички майстори на Самоковската художествена школа. 

 
3 500 произведения на изкуството съхранява днес Историческият музей, както и 

своя художествена галерия. 
 
Много показателен е фактът, че днешната сграда на музея е проектирана в края на 

тридесетте години, а първата копка е направена през 1940-та от Богдан Филов. Сградата 
е завършена след войната. 

 
Местонахождение: град Самоков 

Географски координати: 42° 20' N, 23° 33' E 
Надморска височина: 950 метра 
Население: 28 285  
Пощенски. код: 2000 
Телефонен код: 0722 
 
ул. “В. Захариев” № 4 

Работно време: 8.30-12.00 и 13.00-17.30 часа 
Печат: Да - на касата 
Възможност за нощувка: Девически манастир “Покров Пр.Богородици”  град Самоков 

Къщи за гости или хотели в град Самоков. 
На палатка в полите на Рила. 
хижа Чакър войвода  
хижа Мусала 
хижа Мечит 

За контакти: 0722/ 22492, 0722/ 26772 
Маршрути: Девически манастир “Покров Пр. Богородици” град Самоков 

 
МУСАЛА /2925,45 м/ - първенецът на Балканите 
Тук се достига от няколко изходни пункта. От Боровец - пеша 
или с помощта на кабинковия лифт. От където и да минеш си 
струва, дори и само за час да стъпиш върху "шапката на 
планината" /2925,45 м/.  
Традиционният пеши маршрут започва от курорта Боровец по 
Мусаленската пътека. В момента зиме пътеката се използва за 
ски писта. По пътеката се стига до долната станция на влек 
Маркуджик II. Оттам се продължава по път(или ски път през 
зимата) до хижа Мусала. От хижата по маркирана пътека се 
минава през заслон Леденото езеро и се достига до върха. И 
ако високото място е твоята лична гордост, езерата, заслона и 
близките каменисти върхове са храна за душата ти. Погледът 
се рее из близки и далечни планински ридове, душата иска да 
полети волно, като планински орел ... 
 
За опитни туристи препоръчвам изкачване на Мусала от хижа 
Чакър войвода по билото на планината без слизане до хижа 
Мусала. 
 
 
Мальовица 
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На място, наречено по съвсем понятни причини Меча 
поляна(Доста съм обикалял из планините, но единствено тук 
съм виждал мечка с малко меченце на живо.), в долинно 
разширение на река Мальовица и на 1720 метра надморска 
височина е разположен туристически комплекс. Носи името на 
най-високия връх в тази част на Рила - Мальовица. Все още 
тази част не е цивилизована по съвременните комерсиални 
стандарти и може да се нарича тихо райско кътче. Тук се 
намират Учебен център Мальовица на БТС, 2 хотела, писти и 
влекове. Ски гардероб и всичко най-необходимо за зимните 
спортове. Снежната покривка се задържа сравнително дълго. В 
зависимост от валежите ски могат да се карат и през май. Но 
това вълшебно място е любимото за алпинистите. То си е 
създадено за тях. С интересните и трудни обекти за катерене и 
с неповторимата красота на панорамата откриваща се за тях от 
Мальовица и Орловец, Злия зъб, Ловница и Камилата. 
 
Две от най-красивите рилски езера кътат хладните си води в 
този край. Йончево и Страшно. И двете са любимо място на 
именития ни самоковлия живописеца Христо Йончев - 
Крискарец. Неговото име носи Йончево езеро. Около тях има 
още четири, най-посещаваното, от които е Свинското. В района 
на малка Мальовица се намират двете Камилски езера, а 
източно от връх Мальовица - Еленските. 
 
Съвсем наблизо, за добрите туристи, се намира и хижа 
Мальовица. Тя е единствената хижа в алпийската част на 
Мальовишкия дял на Северозападна Рила. Построена е върху 
левия склон на долината на р. Мальовишка през 1934 г. От 
1981 г. действа нов туристически комплекс с 20 стаи, 
водоснабден и електрифициран. Посещава се целогодишна. 
 
 
хижа Чакър войвода 
Разположена е в Жълтоезерния /Саръгьолски/ циркус, край 
пътя за двореца, на 2000 м н. в. Представлява масивна 
двуетажна сграда с капацитет 51 места в стаи с по 5, 6 и 8 
легла и две общи помещения на нари.Санитарните възли и 
умивални са външни, баня няма. Хижата е водоснабдена, 
електрифицирана от агрегат, отоплението е с печки на твърдо 
гориво. Има туристическа кухня, столова, и бюфет.  
До хижата се достига по черен път започващ от бившия военен 
Хотел в курорта Боровец. Може да се тръгне към хижата и по 
пътека започваща в близост до хотел Рила. 
Маршрута е красив особено през зимата. А хижата е уютен 
пристан в полите на планината. 
От хижа Чакър войвода се достига до: 
х. Мусала — 2,30 часа 
х. Марица — 1,30 часа 
х. Заврачица — 2,45 часа 
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 Самоков — Исторически музей, Девически манастир „Покров Богородичен“ 

 
Девически манастир „Покров Богородичен“ 

 Девическият манастир е живото 
свидетелство за духа и атмосферата на 
възрожденския Самоков, единственият 
запазен в града автентичен комплекс от 
сгради и градини, тишина и уют. 
Превратностите на историята сякаш са го 
подминали през неговото двеста годишно 
съществуване. Днес той продължава да бъде 
действащ манастир, ръководен от игуменката 
Гавриила. Основаването на манастира се 
свързва с името на Баба Фота, но легендите 
предават, че е свързано със спасяването на 
града от Света Богородица, която 
разпростряла своя плащ-покров над града и 
така го спасила от разорение. Затова Света 
Богородица е покровителка на манастира, а 
неговият патронен празник е 1 октомври - 
Покров на Пресвета Богородица. 

 

 
През XIX век Девическият манастир в 

Самоков се превръща в огнище на 
образованието. След Освобождението 
манастирът продължава да се издържа със 
сукнарство. Един от манастирските трактове 
предлага подслон на гости. Монахините 
поддържат и кухня за бедни и така 
продължават традициите на 

благотворителност. Тяхното гостоприемство е пословично и привлича много поклонници и 
посетители. 

 
Това е мястото в Самоков, в което предпочитам да оставам, когато съм в града. Там 

има дух, история, спокойствие, красота... 
 

Местонахождение: град Самоков 
Географски координати: 42° 20' N, 23° 33' E 
Надморска височина: 950 метра 
Население: 28 285  
Пощенски. код: 2000 
Телефонен код: 0722 
 
ул. "Цар Борис ІІІ" 

Работно време: 6.00-20.00 часа - без почивен ден 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Девически манастир “Покров Пр.Богородици”  град Самоков 
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Къщи за гости или хотели в град Самоков. 
На палатка в полите на Рила. 
хижа Чакър войвода  
хижа Мусала 
хижа Мечит 

За контакти:  
Маршрути: Исторически музей - Самоков 

 
МУСАЛА /2925,45 м/ - първенецът на Балканите 
Тук се достига от няколко изходни пункта. От Боровец - пеша 
или с помощта на кабинковия лифт. От където и да минеш си 
струва, дори и само за час да стъпиш върху "шапката на 
планината" /2925,45 м/.  
Традиционният пеши маршрут започва от курорта Боровец по 
Мусаленската пътека. В момента зиме пътеката се използва за 
ски писта. По пътеката се стига до долната станция на влек 
Маркуджик II. Оттам се продължава по път(или ски път през 
зимата) до хижа Мусала. От хижата по маркирана пътека се 
минава през заслон Леденото езеро и се достига до върха. И 
ако високото място е твоята лична гордост, езерата, заслона и 
близките каменисти върхове са храна за душата ти. Погледът 
се рее из близки и далечни планински ридове, душата иска да 
полети волно, като планински орел ... 
 
За опитни туристи препоръчвам искачване на Мусала от хижа 
Чакър войвода по билото на планината без слизане до хижа 
Мусала. 
 
 
Мальовица 
На място, наречено по съвсем понятни причини Меча поляна в 
долинно разширение на река Мальовица и на 1720 метра 
надморска височина е разположен туристически комплекс. 
Носи името на най-високия връх в тази част на Рила - 
Мальовица. Все още тази част не е цивилизована по 
съвременните комерсиални стандарти и може да се нарича 
тихо райско кътче. Тук се намират Учебен център Мальовица 
на БТС, 2 хотела, писти и влекове. Ски гардероб и всичко най-
необходимо за зимните спортове. Снежната покривка се 
задържа сравнително дълго. В зависимост от валежите ски 
могат да се карат и през май. Но това вълшебно място е 
любимото за алпинистите. То си е създадено за тях. С 
интересните и трудни обекти за катерене и с неповторимата 
красота на панорамата откриваща се за тях от Мальовица и 
Орловец, Злия зъб, Ловница и Камилата. 
 
Две от най-красивите рилски езера кътат хладните си води в 
този край. Йончево и Страшно. И двете са любимо място на 
именития ни самоковлия живописеца Христо Йончев - 
Крискарец. Неговото име носи Йончево езеро. Около тях има 
още четири, най-посещаваното, от които е Свинското. В района 
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на малка Мальовица се намират двете Камилски езера, а 
източно от връх Мальовица - Еленските. 
 
Съвсем наблизо, за добрите туристи, се намира и хижа 
Мальовица. Тя е единствената хижа в алпийската част на 
Мальовишкия дял на Северозападна Рила. Построена е върху 
левия склон на долината на р. Мальовишка през 1934 г. От 
1981 г. действа нов туристически комплекс с 20 стаи, 
водоснабден и електрифициран. Посещава се целогодишна. 
 
 
хижа Чакър войвода 
Разположена е в Жълтоезерния /Саръгьолски/ циркус, край 
пътя за двореца, на 2000 м н. в. Представлява масивна 
двуетажна сграда с капацитет 51 места в стаи с по 5, 6 и 8 
легла и две общи помещения на нари.Санитарните възли и 
умивални са външни, баня няма. Хижата е водоснабдена, 
електрифицирана от агрегат, отоплението е с печки на твърдо 
гориво. Има туристическа кухня, столова, и бюфет.  
До хижата се достига по черен път започващ от бившия военен 
Хотел в курорта Боровец. Може да се тръгне към хижата и по 
пътека започваща в близост до хотел Рила. 
Маршрута е красив особено през зимата. А хижата е уютен 
пристан в полите на планината. 
От хижа Чакър войвода се достига до: 
х. Мусала — 2,30 часа 
х. Марица — 1,30 часа 
х. Заврачица — 2,45 часа 
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Рила — връх Мусала 

 
 Рила е най-високата планина на 

Балканския полуостров (на 6 място в Европа 
след Кавказ, Алпите, Сиера Невада, 
Пиринеите и Етна). От Рила извират големите 
български реки Искър, Марица и Места. В 
Източния (Мусаленски) дял на Рила се 
намира връх Мусала (2925,45 м.) - най-
високият връх не само в България, но и на 
Балканския полуостров. Името на върха има 
турски произход и означава “пътят към Бог”. 
Снежната покривка тук се задържа 8 месеца, 
а температурата е над 0°С само 4 месеца в 
годината. Първото писмено свидетелство за 

изкачването на върха се отнася за цар Филип II, бащата на Александър Велики. 
 

Местонахождение: Рила 
Географски координати: 42°10'45.0"N, 23°35'07.0"E 
Надморска височина: 2925,45 метра 

Работно време: Денонощно 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: заслон Ледено езеро 

хижа Мусала 
хижа Чакър войвода  
хижа Грънчар 
Девически манастир “Покров Пр. Богородици” град Самоков 
Къщи за гости или хотели в град Самоков. 
На палатка в полите на Рила. 

За контакти:  
Маршрути: МУСАЛА /2925,45 м/ - първенецът на Балканите 

Тук се достига от няколко изходни пункта. От Боровец - пеша 
или с помощта на кабинковия лифт. От където и да минеш си 
струва, дори и само за час да стъпиш върху "шапката на 
планината" /2925,45 м/.  
Традиционният пеши маршрут започва от курорта Боровец по 
Мусаленската пътека. В момента зиме пътеката се използва за 
ски писта. По пътеката се стига до долната станция на влек 
Маркуджик II. Оттам се продължава по път(или ски път през 
зимата) до хижа Мусала. От хижата по маркирана пътека се 
минава през заслон Леденото езеро и се достига до върха. И 
ако високото място е твоята лична гордост, езерата, заслона и 
близките каменисти върхове са храна за душата ти. Погледът 
се рее из близки и далечни планински ридове, душата иска да 
полети волно, като планински орел... 
 
За опитни туристи препоръчвам изкачване на Мусала от хижа 
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Чакър войвода по билото на планината без слизане до хижа 
Мусала. 
 
 
Хижа Мусала  
вр. Палеца (2603 м) - 1,00 ч  
засл. "Еверест" и "Леденото езеро" - 1,15 ч 
Студени връх (през Сфинкса)(2784 м) - 1,20 ч 
вр. Дено (2790 м) - 1,30 ч 
вр. Гроба (2532 м) - 1,30 ч 
вр. Мусала (2925 м) - 1,45 ч 
вр. Шатър (2495 м) - 1,45 ч 
вр. Алеко (2713 м) - 2,00 ч 
х. "Чакър войвода" (през Жълтите езера) - 2,30 ч 
х. "Марица" (през Жълтите езера) - 3,30 ч 
х. "Заврачица" (през Жълтите езера) - 5,00 ч 
х. "Грънчар" - 5,30 ч 
х. "Семково" (през седловините Долни и Горни куки) - 10,00 ч 
х. "Рибни езера" - 11,00 ч 
 
 
хижа Чакър войвода 
Разположена е в Жълтоезерния /Саръгьолски/ циркус, край 
пътя за двореца, на 2000 м н. в. Представлява масивна 
двуетажна сграда с капацитет 51 места в стаи с по 5, 6 и 8 
легла и две общи помещения на нари.Санитарните възли и 
умивални са външни, баня няма. Хижата е водоснабдена, 
електрифицирана от агрегат, отоплението е с печки на твърдо 
гориво. Има туристическа кухня, столова и бюфет. 
 
До хижата се достига по черен път започващ от бившия военен 
Хотел в курорта Боровец. Може да се тръгне към хижата и по 
пътека започваща в близост до хотел Рила. 
Маршрута е красив особено през зимата. А хижата е уютен 
пристан в полите на планината. 
От хижа Чакър войвода се достига до: 
х. Мусала — 2,30 часа 
х. Марица — 1,30 часа 
х. Заврачица — 2,45 часа  
 
 
хижа Грънчар 
вр. Мусала /2925м./— 3,30 часа 
хижа Мусала — 5,15 часа 
хижа Заврачица /по кайзеровия път/ — 3,00 часа по зимния 
вариант — 6,00 часа 
хижа Трещеник — 2,15 часа /8 км по шосе с трошено-каменна 
настилка/ 
хижа Семково — 5,00 часа 
хижа Рибни езера — 6,00 часа 
хижа Македония — 8,00 часа 
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вр.Суха вапа/2639м./ - 2.00 часа 
хижа Заврачица /по зимния вариант/ - 6.00 часа  
 
 
хижа Заврачица 
Янчов връх (2481 м) - 1,00 ч 
х. "Марица" - 1,00 ч, Кози връх (2587 м) - 1,00 ч 
х. "Грънчар" (по Кайзеровия път, летен вариант) - 3,00 ч 
х. "Грънчар" (през вр. Манчо и Маришки връх, зимен вариант) 
- 5,00 ч 
Високопланински спортен комплекс "Белмекен" - 5,15 ч 
х. "Мусала" (през Маричиния циркус, летен вариант) - 5,45 ч 
х. "Мусала" (през вр. Манчо и Маришки връх, зимен вариант) - 
6,00 ч 
х. "Белмекен" - 6,00 ч 
х. "Христо Смирненски" - 7,30 ч 
х. "Венетица" (през вр. Ибър и рида Петата (преди: Топуклия)) 
- 8,00 ч 
х. "Юндола" - 10,00 ч 
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 Ботевград - Часовниковата кула 

 
 Часовниковата кула е символ на град 

Ботевград. Кулата е построена през 1862-64 
година. Името на архитекта не е запазено, но 
майсторът е известен - Вуно Марков. 
Оригиналният часовников механизъм се пази 
в музея, а сегашният е направен от майстори 
в Етъра, като частите са внесени от чужбина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местонахождение: Ботевград 
Географски координати: 42° 54' N, 23° 47' E 
Надморска височина: 500 метра 
Население: 22 145 
Пощенски. код: 2140 
Телефонен код: 0723 

Работно време: Денонощно 
Печат: Да - намира се в общината 
Възможност за нощувка: Xотели в Ботевград и на палатка в полите на Стара планина. 
За контакти:  
Маршрути: Паметник-костница на Ботевите четници - село Скравена 

Манастир “Свети Николай” - село Скравена 
Манастир “Свето Преображение” - село Скравена 
От хижа Рудината до: 
Връх Венеца - 1 час 
хижа "Чавдар" - 6 часа 
Туристически дом Старопланинец - град Етрополе - 5 часа по 
маркирана пътека  
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 Скравена - Паметник-костница на Ботевите четници, Манастир „Свети Николай“, 

Манастир „Свето Преображение“ 
 

Паметник-костница на Ботевите четници 
Дванадесет четници начело с Георги 

Апостолов-член на Гюргевския революционен 
комитет и помощник на Ботев се промъкват 
до Лютиброд и при опит да преминат река 
Искър попадат на засада. Успяват да се 
укрепят в кошарата на Мария Цоловска в 
Рашов дол. Но пристига редовна войска и 
башибозук под командването на Мехмед 
Селимооглу и кошарата е обградена. 
Озверените черкези се нахвърлят върху 
безжизнените трупове на четниците, отсичат 
главите им, набучват ги на колове и ги 
понасят към Орхание, за да плашат раята и 
да събират бакшиш. 

 
На 3 юни 1876 г. е изкарано цялото население на Скравена да види нечовешкото 

шествие на победителите. Сред скръб и болка членовете на Орханийския революционен 
комитет, двамата селски първенци Георги Стаменов и Петко Студенковски се отправят към 
пристигналия каймаканин и с подкуп го убеждават да разреши "душманските" глави да 
останат в селото. Същата вечер жени от селото измиват десетте четнически глави, 
обвиват ги в домашно платно и в присъствието на на тримата свещеници на селото ги 
погребват в черковния двор. 

 
На 3 юни 1930г. отново по идея на поп Георги костите са извадени, поставени в 

специална витрина и пренесени в църквата. Тази Ботева костница е единствена в 
България и тя дава основание през 1934 г. Орхание да се преименува в Ботевград. 

 
Ключът за костницата и печатът се намират в информационния център в 

читалището. 
 

Местонахождение: село Скравена 
Географски координати: 42° 57' N, 23° 46' E 
Надморска височина: 315 метра 
Население: 1 645 
Пощенски. код: 2150 
Телефонен код: 07137 

Работно време: Информационния център 9.00-18.00 часа, без почивен ден. 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: На палатка в полите на Стара планина. 
За контакти: ТД "Грамаде", ул. "Христо Ботев" № 86, тел. 07137 / 25-42, 

GSM: 0896 / 71-59-55; стопанисва: 
хижа "Койна и Никола Мукански" (GSM: 0886 / 57-48-51, 0888 
/ 09-43-24) 
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Маршрути: Манастир “Свети Николай” - село Скравена  
Манастир “Свето Преображение” - село Скравена 
 
хижа Рудината 
От хижа Рудината до: 
Връх Венеца - 1 час 
хижа "Чавдар" - 6 часа 
Туристически дом Старопланинец - град Етрополе - 5 часа по 
маркирана пътека 
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 Скравена - Паметник-костница на Ботевите четници, Манастир „Свети Николай“, 

Манастир „Свето Преображение“ 
 

Манастир „Свети Николай“ 
Манастирът "Свети Николай" се намира 

в югозападното подножие на Лакавишки рид 
от Западния Предбалкан, на около 2 км 
североизточно от с. Скравена. Основан е по 
време на Втората българска държава, след 
което е разрушаван на няколко пъти. 
Възобновен е през ХХ в. (1947 г.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Местонахождение: село Скравена 
Географски координати: 42° 57' N, 23° 46' E 
Надморска височина: 315 метра 
Население: 1 645 
Пощенски. код: 2150 
Телефонен код: 07137 
 
На около 2 км североизточно от село Скравена. 

Работно време:  
Печат: Да 
Възможност за нощувка: На палатка в полите на Стара планина. 
За контакти: ТД "Грамаде", ул. "Христо Ботев" № 86, тел. 07137 / 25-42, 

GSM: 0896 / 71-59-55; стопанисва: 
хижа "Койна и Никола Мукански" (GSM: 0886 / 57-48-51, 0888 
/ 09-43-24) 

Маршрути: Паметник-костница на Ботевите четници - село Скравена 
Манастир “Свето Преображение” - село Скравена 
 
хижа Рудината 
От хижа Рудината до: 
Връх Венеца - 1 час 
хижа "Чавдар" - 6 часа 
Туристически дом Старопланинец - град Етрополе - 5 часа по 
маркирана пътека 
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 Скравена - Паметник-костница на Ботевите четници, Манастир „Свети Николай“, 

Манастир „Свето Преображение“ 
 

Манастир „Свето Преображение“ 
Манастирът "Свето Преображение" (наричан още Скравенски манастир) се намира 

в местността Баткун в Лакавишкия рид на Западния Предбалкан, на 4 км северно от с. 
Скравена. Основан е по време на Втората българска държава, няколкократно разрушаван 
и възобновяван. В църквата на манастира са запазени фрагменти от стенописи, останали 
от стария храм и жилищна сграда. 

 
Местонахождение: село Скравена 

Географски координати: 42° 57' N, 23° 46' E 
Надморска височина: 315 метра 
Население: 1 645 
Пощенски. код: 2150 
Телефонен код: 07137 
 
На 4 км северно от село Скравена. 

Работно време:  
Печат: Не 
Възможност за нощувка: На палатка в полите на Стара планина. 
За контакти: ТД "Грамаде", ул. "Христо Ботев" № 86, тел. 07137 / 25-42, 

GSM: 0896 / 71-59-55; стопанисва: 
хижа "Койна и Никола Мукански" (GSM: 0886 / 57-48-51, 0888 
/ 09-43-24) 

Маршрути: Паметник-костница на Ботевите четници - село Скравена 
Манастир “Свети Николай” - село Скравена   
 
хижа Рудината 
От хижа Рудината до: 
Връх Венеца - 1 час 
хижа "Чавдар" - 6 часа 
Туристически дом Старопланинец - град Етрополе - 5 часа по 
маркирана пътека 
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 Пещера „Ухловица“ 

 
 

 Пещера Ухловица се намира на 1040 
метра надморска височина, на 3 км. 
североизточно от село Могилица, в 
крайграничната зона в западната част на 
Родопския горски масив. Тя е една от най-
старите пещери в региона, с много красиви 
дендритни образувания, приличащи на 
морски корали. Пещерата завършва със 7 
невероятно красиви езера, които рано на 
пролет се пълнят с вода. Прочута е с много 
скални водопади и интересни пещерни 
образувания. Впечатляваща е с каскадите на 
пещерните си езера. Температурата в нея е 
10-11 градуса през цялата година. Пещерата 
е частично благоустроена. 

 
В горния етаж се намира Залата на пропастите. От тази зала към долния етаж се 

спускат гърлата на четири дълбоки пропасти. По стръмна метална стълба туристите могат 
да се спуснат в галерията на долния етаж, която е най-красивата част на пещерата.  

Двуетажна диаклазна пропастна пещера, развита по основна пукнатина с посока 
С/Ю. Изключително богатство на всички генетични видове водно химични синтрови 
образувания. Инфилтрационно-капещи води-езерца. Тя е една от най-старите пещери в 
региона, с много красиви дендритни образувания, приличащи на морски корали. 
Природата в продължение на векове е създала една истинска феерия от коралити и 
хеликтити. Пещерата завършва със 7 невероятно красиви езера, които рано на пролет се 
пълнят с вода. Към голямото езеро се спускат каменните струи на брилянтен водопад. В 
горния етаж е Залата на пропастите. Гърлата на четири дълбоки пропасти се спускат от 
тази зала към долния етаж. По стръмна метална стълба туристите могат да се спуснат в 
галерията на долния етаж. Тази галерия е най-красивата част на пещерата. В края на 
пещерата се намира леденият Бял водопад. В пещерата се срещат коралити. 

 
Пещерата се използва през активния период като случайно убежище на единични 

прилепи. При настоящето посещение не са наблюдавани прилепи. По данни от 
литературата (Benda et al. 2003) е известно, че в пещерата зимуват големи подковоноси 
(Rhinolophus ferrumequinum) (единични, до около 50-70 екз.), малки подковоноси 
(Rhinolophus hipposideros) (единични, до около 30-40 екз.) и едри нощници (Myotis 
myotis/blythii) (единични и малки групи, до около 20-30 екз.).  

 
История на откриването: 
Открита и изследвана през 1968-69г от Димитър и Георги Райчеви от "Студенец" 

Чепеларе. Благоустроена и открита за туристически посещения през 1983г. Стопанисва се 
от Туристическото дружество "Карлък" в Смолян. Работи от сряда до неделя 10-16 часа. 
Почивните дни са понеделник и вторник. Входната такса е от 2-4 лева. Пещерата е 
обявена за Природна забележителност (ПЗ) със заповед от 4.05.1979 и площ 1.00 ха. 
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Обща дължина 330м; Денивелация (- , +) 25м (-25м, 0м); Надморска височина: 1040м 

 
Местонахождение: Местност Сините вирове, с. Ухловица, община Смолян, област 

Смолянска ,на 3 км. североизточно от село Могилица, в 
крайграничната зона в западната част на Родопския горски 
масив. 

Работно време: 9.00-17.00 ч. Зимно време почивни дни понеделник и вторник. 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хижа при извора на Арда 

Хижа “Заставата”, за контакт: 0878 254 560; 0895 254 560; 
0897 549 200 / При предварителна заявка може да опитате 
специалитети от родопската кухня – смилянски фасул, 
пататник, качамак, клин, марудници, прясно издоено мляко, 
чай от билки. Може да обядвате в близките пикници – “Дядова 
ряка” и “Узуновия камень”, да наемете водач, както и коне или 
мулета. 
село Смилян - 4 км., много атрактивни хотели и къщи да 
нощуване. 
Къща "Билянска" предлага на своите гости 2 двойни спални и 2 
спални с двойнo и единично леглo. Общият брой на туристите, 
които могат да почиват в къща . Намира се в с. Горна Арда - 10 
км. 
село Могилица - селски къщи за нощуване, даже и да не 
намерите къде, хората са толкова гостоприемни, че ще Ви 
приемат на драго сърце в домовете си, като гости. Такива са 
родопчани.Сърцати и гостоприемни. Ще ви нагостят и ще ви 
изпратят по живо и по здраво. 

За контакти: 03036/ 465, 0896/688 366 
Маршрути: Близките рибовъдни бази - село Смилян, село Арда, 

възможности за спортен риболов 
в.Ком - с. Сивино 
Агушевите конаци - с.Могилица, летен - село Черешките, село 
Буково 
Екстремен пещерен туризъм - село Кошница 
Много еко-пътеки по цялото корито на река Арда 
Девствена природа, много селски къщи, които предлагат 
уникалната възможност да изпитате чувството, че се намирате 
в райски кът, да приготвите сами вкусните родопски гозби, да 
издоите кравата и да пийнете от питателното мляко.Не 
пропускайте тази възможност! Има още много неща, които 
могат да се видят и почувстват.  
извора на река Арда l Ардин връх; l м. Лагът /родно място на 
Валя Балканска 
Пещерите – Надарска, Бориковска,Гарга дере /пещерно езеро, 
изисква специална екипировка 
Църквата с аязмо в местност Гудевица 
Защитени местности; тракийско светилище и други културни, 
архитектурни, исторически и географски забележителности. 
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 Пампорово — връх „Снежанка“ 

 
 В сърцето на Родопите, на 260 км от 

столицата, на 85 км южно от Пловдив и на 15 
км от Смолян е разположен един от красивите 
и величествени върхове на България – 
Снежанка. С неговите 1926 метра той е най - 
високият връх в курорта Пампорово.  

 

 
Слънчевите дни тук са повече от 240, 

климатът е мек. Средната годишна 
температура е 8,5 С, а дебелината на 
снежната покривка е 140 - 150 м. Oт върха 
тръгват множество ски – писти, които са 
примамливо предложение за всеки един 
любител на зимните спортове.  
 

По склоновете на Снежанка на 
разположение на туристите са: един 
четириседалков, един триседалков, един 
двуседалков и един едноседалков лифт, 
както и ски-влекове. 

 
Стигайки до върха не пропускайте да 

посетите Телевизионната кула, която се 
намира на височина 2082 м. С асансьор се 
изкачвате на височина 156 метра до кафе 
сладкарницата. Оттук се открива пленителна 
панорама към Рила и Пирин, погледът се рее 
из диплите на Родопите и достига чак до 

Стара планина. При добра видимост на юг светлеят водите на Бяло море, така че поне с 
поглед можете да се изкъпете в него.  

 
През лятото върха ще Ви посрещне със слънчево небе, със склонове изпъстрени с 

билки и диви цветя, кристално чист въздух, ухаещ на бор. Средните летни температури са 
около 18оС - идеално място за спасение от летните горещини.  

 
Надморска височина - 1926 метра. 
 

Местонахождение: В сърцето на Родопите, на 260 км от столицата, на 85 км южно 
от Пловдив и на 15 км от Смолян 

Работно време: Денонощно 
Печат: Да - в хижа “Студенец” 
Възможност за нощувка: х. Смолянски езера 

х. Студенец 
хотелите на курортно селище Помпорово 
хотелите в гр. Смолян - на 15 км 
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хотелите в с. Широка лъка 
хотелите в гр. Чепеларе 

За контакти: Тел.: 0896 688 361, 03021 / 83 30, 03021/229, 230 
Маршрути: х.Студенец - 0.40 часа пеш или 0.15 часа с лифт 

 
Маршрути от х. Студенец 
х. Смолянски езера - 2,15 ч пеша ( 0,40 с лифта до вр. 
Снежанка - х. Смолянски езера ) 
х. Изгрев - 6,00 часа 
х. Момчил юнак - 4.30 часа 
х. Перелик - 4,30 часа 
с. Проглед - 5 км. 
вр. Снежанка - 0,20 часа с лифт Орфеева скала - 0,15 часа с 
лифт и още 0,15 ч пеша 
с. Стойките - 7 км. 
с. Широка лъка - 12 км. 
Орфеева скала - 0,15 часа с лифт и още 20 минути пеш 
в. Мургавец (1858 м надм. вис.) - 1.00 часа 
Национална астрономическа обсерватория " Рожен” - През 
седловината Рожен - 4.30 часа 
Крепостта Аетос -2.30 часа 
Феноменът " Тринадесетте братя” (тринадесет смърчови ствола, 
растящи от един корен) - 0.30 часа 
Седловината Рожен - 2.00 часа  
 
х.Смолянски езера - 1.30 часа 
 
Маршрути от х. Смолянски езера: 
езеро Лагера - 0.30 часа 
Тревно езеро, Бистро езеро, Мътно езеро - 1.30 часа 
хижа Студенец - 2.30 часа 
град Смолян - 3 часа 
Пампорово през хижа Студенец - 3.30 часа 
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Връх Голям Перелик 

 Голям Перелик е най-високият връх в 
Родопите. Намира се на 19 км западно от 
Смолян. С него (2191 м) Родопите се 
нареждат на седмо място по височина между 
българските планини (след Рила - вр. Мусала, 
Пирин - вр. Вихрен, Стара планина - вр. 
Ботев, Витоша - вр. Черни връх, Осоговска 
планина - вр. Руен и Славянка - вр. Гоцев 
връх). 

 
Голям Перелик е леснодостъпен, но в 

момента не може да бъде изкачен, защото там 
е разположено поделение на Българската 
армия. До подножието му може да се стигне 
от хижа Перелик за около 40 минути. 

 
Днес ще ви разкажем за още едно вълшебно кътче в красивата Родопа планина. 

Тъй като месец ноември върви към края си, зимата наближава, заснежавайки планинските 
върхове и смолянските улици, а нашата душа изпитва нарастваща нужда от топли чувства 
и горещи, незабравими емоции, то аз Мери, ще ви посъветвам да обличате дебелите 
зимни пуловери, шапки, шалчета и каквито други стоплящи неща ви дойдат на ум и да се 
отправите към връх Перелик - най-високата точка на Родопите, не само със своите 2191м, 
но и със завладяващата природа, омайните гледки и хармонията на това, да останеш сам 
със себе си, или ако пожелаете сами с верните си приятели… 

 
Никой, който поне веднъж на се отдал на планината и на Перелик, не може да 

каже, че е изпитал някога чувството да бъде така невинен, чист и могъщ като същински 
ангел. Разказвайки ви, ще се опитам да ви докосна до това уникално и безценно чувство. 

 
Приказното си пътешествие е добре да започнете призори, защото пътят не е много 

кратък, а и при зимни условия често е трудно проходим. Съветвам ви преди всичко да 
съберете няколко прекрасни човека, с които наистина ще ви е приятно да споделите едни 
от най-хубавите си изживявания, и които ще придават още положителни емоции на Вашия 
специален ден! В случая максимата "Важно е качеството, а не количеството" важи с пълна 
сила. Със сборен пункт Смолян трябва да се придвижите до местността Превала, 
намираща се на около 7 км в посока с.Стойките. Ако не разполагате със собствено 
превозно средство или пък с достатъчно кураж за шофиране по заледените планински 
пътища, то автобус за Стойките, Девин, Доспат или друго селище в тази посока ще 
свърши отлична работа. Но за по-пълноценно прекарване с елементи на поход от 
разклона на Превала за Перелик, може да се доветите на собствените си крака и 
издръжлив, планински дух. В това начинание най-добри спътници са ви удобните зимни 
обувки, които да не ви изморяват и да ви топлят, а също така и неповторимо свежия, 
горски въздух, осеян с аромата на борови дървета и сняг…Пътят до самия връх криволичи 
сред снежни преспи и представлява добре асфалтиран, планински, тесен път, който все 
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пак трудно позволява разминаването да два автомобила. За пешеходци преходът 
продължава около 2 часа, като с изкачване на все по-високо и по-високо, гледката, която 
се разкрива е все по-омайваща и представлява нещо като прецизна карта на Смолянска 
област. Ако трябва да бъдем точни не можем да стигнем до самия връх Голям Перелик, 
тъй като на него се намира военна база. Но това не трябва да ви разочарова, защото 
подножието предлага не по-малко очарование и прелест. При добра видимост, можете да 
се насладите на Рожен, Стара планина, Рила, Пирин и на най-високия връх в Северна 
Гърция. Запленяващо е усещането, че си толкова високо, че ако се повдигнеш на пръсти, 
ще докоснеш небето, което от своя страна не отстъпва по красота нито на обширните 
поляни, нито на огромните дървета.  

 
Възможността да се разходиш сред дивите коне, да се потопиш в белотата и 

чистотата на девствения сняг, да излееш душата си сред красота, безграничност и 
прелест, да се отдадеш на Майката природа, да подишаш истински свеж въздух, или 
просто да дадеш повод на сърцето си да забие по-бързо - всяко едно от изброените е 
предостатъчна причина да прекараш малко от ценното си време на Връх Перелик - 
ангелското кътче на нашата, Орфеева планина. И ако един ден не ви стигне, то уютната, 
спретната, закриляна от планините хижа"Перелик" може да ви приюти за да се посветите 
на звездните, неповторими планински нощи, и да продължите пътешествието си на 
сутринта. Насладете се…  

 
Местонахождение: Родопи 

Надморска височина: 2191 метра 
Работно време: Денонощно 
Печат: Да - в хижа Перелик 
Възможност за нощувка: хижа Перелик 

На палатка в полите на Родопите. 
За контакти: телефон 03030/523 , GSM 0889 371 409 
Маршрути: хижа Перелик 

От хижа Перелик: 
вр. Голям Перелик /2191 м/ - 1,00 часа / забранен за 
изкачване/ 
с. Широка Лъка - 3 часа 
хижа Студенец - 4,00 часа 
хижа Ледницата - 4,30 часа 
с. Стойките - 2 часа 
гр. Смолян - 3 часа 
тур. спалня Солища - 2,30 часа 
 
хижа Ледницата 
От хижа Ледницата: 
хижа Перелик - 4, 30 часа 
връх Широколъшки снежник (2188 м) - 2,00 часа 
хижа Триградски скали - 7, 30 часа 
пещера " Ледницата " /неблагоустроена/ - 0,30 часа 
с. Широка Лъка - 3,00 часа 
с. Гела - 1 , 30 часа 
с. Мугла - 2,00 часа 
 
хижа Смолянски езера 
езеро Лагера - 0.30 часа 
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Тревно езеро, Бистро езеро, Мътно езеро - 1.30 часа 
връх Снежанка през пистата - 1.30 часа 
хижа Студенец - 2.30 часа 
град Смолян - 3 часа 
Пампорово през хижа Студенец - 3.30 часа 
 
хижа Студенец 
хижа Смолянски езера - 2,15 ч пеша ( 0,40 с лифта до вр. 
Снежанка - х. Смолянски езера ) 
хижа Изгрев - 6,00 часа 
хижа Момчил юнак - 4.30 часа 
хижа Перелик - 4,30 часа 
с. Проглед - 5 км. 
вр. Снежанка - 0,20 часа с лифт  
Орфеева скала - 0,15 часа с лифт и още 0,15 ч пеша 
с. Стойките - 7 км. 
с. Широка лъка - 12 км. 
Орфеева скала - 0,15 часа с лифт и още 20 минути пеш 
В. Мургавец (1858 м надм. вис.) - 1.00 часа 
Национална астрономическа обсерватория " Рожен” - През 
седловината Рожен - 4.30 часа 
Крепостта Аетос - 2.30 часа 
Феноменът " Тринадесетте братя” (тринадесет смърчови ствола, 
растящи от един корен) - 0.30 часа 
Връх Снежанка (1926 м. надм.вис.) с изградената на него 165 -
метрова телевизионна кула - 0.40ч пеш или 0.15 часа с лифт 
Седловината Рожен - 2.00 часа 
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Природна забележителност „Чудните мостове“ 

 Чудните мостове са един от най-
интересните природни феномени в Родопите. 
Разположен е в карстовата долина на река 
Еркюприя в Западните Родопи на 5 км. 
северозападно от село Забърдо , на 1450 м 
надморска височина, в подножието на връх 
Голям Персенк. Те носят и името Еркюприя – 
от турски “ер” - земя и “кюприя” – мост. От 
село Забърдо до Чудните мостове има черен 
път. 

 

 
Някогашната пещера, образувана в 

мраморния щок от водите на р. Дълбок дол, 
се е срутила навярно при земетресение. 
Водите са отнесли падналите материали, като 

в резултат на това са се образували един до друг два, редки по своята красота, мраморни 
скални моста. Със своята внушителност горния мост смайва туристите. Дебелината на 
свода е около 20 метра, а пропастта под него е дълбока 45 метра. Моста е широк 45 
метра. По него минава стара пътека от с.Орехово за с.Забърдо. Малкият мост е на 200 м 
от големия по течението на реката - непроходим, дълъг 60 м, с обща височина 50 м, а 
само на арката - 30 м. След него има и съвсем малък трети мост, който представлява 
понорна пещера, в която водите на Еркюприя изчезват, за да се появят пак на 
повърхността след 3 км. 

 
Местността около двата моста е заета от вековни иглолистни гори, съставени 

предимно от смърчови дървета. И двата мостове са обезопасени и пригодени за 
туристически цели. Преминаването е позволено и върху, и под тях. Интересна традиция е 
възникнала след обявяването на мостовете за туристически обект — всеки турист, минал 
под големият мост, записва името си с въглен на стената. 

 
Близо пред втория мост е входът на Ледената пещера, в която до късно лято се 

задържа лед. Зад моста водата пропада във фуниевиден карстов понор и изчезва в 
недрата на земята. Тук се образува дива непроходима теснина, където високо на левия 
бряг на реката е огромният вход на Голямата пещера. Скалистите урви на мостовете са 
обрасли със здравец и безсмъртниче (Haberlea rodopenzis).  

 
В близост до скалния феномен се намират множество пещери, но повечето от тях 

не са годни за посещения от туристи, понеже не са осветени и обезопасени. В близост са 
и хижите „Чудните мостове“ и „Скалните мостове”. 

 
Надморска височина: 1450 м 
 

Местонахождение: Разположен е в карстовата долина на река Еркюприя в 
Западните Родопи на 1450 м надморска височина, в 
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подножието на връх Голям Персенк. 
Работно време: Денонощно 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хижа “Чудните мостове” и хижа “Скалните мостове”. 

Стопанисват се от туристическо дружество “Студенец” – гр. 
Чепеларе 
 
На палатка в околностите. 

За контакти: ТД "Студенец" - гр. Чепеларе, 4850, ул. "Шина Андреева" № 
2а, тел. 03051 / 29-27, 20-61, 32-61, моб. 048 / 81-85-01 (БТС 
мрежа: 301), 89-31-04 (БТС мрежа: 300) 

Маршрути: хижа "Скалните мостове" - 0,15 часа 
горски пункт Карабаир - 0,40 часа 
хижа "Кабата" ( Слънчеви поляни) - 1,45 часа 
връх Персенк (2074 м) - 2,00 часа 
местност Глухите камъни - 2,30 часа 
хижа "Персенк" - 3,15 часа 
хижа "Изгрев" - 6,00 часа 
село Забърдо - 2,00 часа 
село Орехово - 3,00 часа 
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 Златоград — Етнографски ареален комплекс 

 
 Уникалният ”ЕТНОГРАФСКИ АРЕАЛЕН 

КОМПЛЕКС – ЗЛАТОГРАД” (ЕАК) e най-
голямата съвременна забележителност на 
Златоградска общината. 

 
Идеята за създаването му е 

осъществена от собственика на фирма 
“БУЛТЕКС” ЕООД - инж. Александър Митушев, 
който осигурява необходимите материални 
средства и организация. 

Той е първият в България (и засега – 
единствен!) частен етнографски ареален 
комплекс. 

Комплексът е открит със съдействието и на Златоградската община на 24 май 2001 
г. – в празничния ден, посветен на българската култура, просвета и славянска писменост. 

 
Многобройните обекти, някои, от които реконструирани с помощта на програмите 

ФАР и САПАРД разкриват и отразяват природо-географските особености и богатствата на 
хилядолетната история на Златоградския етно-културен ареал и преди всичко - на 
Златоград и селищата от общината. Неговата неповторимост се обуславя от: 

* Динамичния показ на музейната експозиция и демонстрацията на традиционни 
трудови умения 

* Новаторския експозиционен подход в занаятчийските работилници 
* Разположението на обектите в сгради – архитектурни паметници на културата, 

включени в архитектурен резерват (най-големият в градовете на Родопите!), който е 
обитаван целогодишно от своите стопани. 

 
Основна тенденция в развитието на ЕАК е увеличаването на броя на обектите му, 

обогатяване на съдържанието и повишаване качеството на услугите. Неговата структура 
обхваща: I. Културно-исторически обекти; II. Места за настаняване; III. Заведения за 
храна и развлечения, където има възможности се прилагат подходите на туристическата 
анимация и атракция. През 2004 г. ЕАК е включен в списъка на 100-те национални 
туристически обекта в Република България. В началото на 2006 г. е обявен за “най-добър 
уникален етнографски комплекс в България през 2005 г.”. ЕАК вече има възможност чрез 
своите многобройни обекти да предлага на гостите си и двата типа туристически услуги – 
основни (нощуване, хранене и транспортиране) и спомагателни/допълнителни, 
комбинирани в разнообразни туристически пакети (еднодневни и многодневни). 

 
Музейни експозиции 
Обиколката на културно-историческите обекти в ЕАК започва обикновено от 

историко-етнографската музейна експозиция. 
Тя се намира в една от двете сгради, съставляващи своеобразен архитектурен 

ансамбъл от втората половина на ХІХ век. 
Още на входа гостите биват посрещани от облечена в местна традиционна носия 

служителка. Тя не само ги съпровожда, но и показва съществените особености на 
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експонатите, свързани с традиционния бит и облекло на златоградчани. Особено 
интересна е демонстрацията на женските умения при тъкане и домашните занятия за 
подготовката на преждата – влачене, предене, пресукване и пр. 

 
Терзийска работилница 
В терзийската работилница представата за шивашкия занаят и превръщането му в 

съвременна професия се придобива както чрез една документална поредица от фотоси и 
две интересни колекции от ютии и шевни машини, така и чрез съвременното производство 
на работно облекло от “Бултекс” ЕООД. 

 
Гайтанджийска работилница 
В гайтанджийската работилница вниманието на посетителя се привлича от двата 

чарка – машините за плетене на гайтани. Те са повод за гордост – творение на 
българския технически гений от първите десетилетия на ХІХ век. 

 
Сарашка работилница В сарашката работилница са представени и трите 

разновидности на занаята: 
* седларство: изработване на ездитни седла и товарни седла (самари); 
* хамутчийство: изработване на ремъчните принадлежности за впрягане на коне, 

магарета, мулета и камили – юзди, оглавници, хамути и др.; 
* тапицерство: обшиване на седлата с подплънки от слама, вълна или други 

омекотяващи материали. 
* интересно е, когато майсторът работи, седнал на “кончето”. 
 
Ножарска работилница 
В ножарската работилница може да се добие представа и узнаят подробности за 

историческия развой и разнообразие на хладните оръжия (особено през последните две 
столетия), както и да се наблюдава умението на майстора-ножар, чиито изделия се 
предлагат за покупка или поръчка. 

 
Златарска работилница 
В златарската работилница освен умението на майстора, в отделни витрини магат 

да се видят не само образци от рудите и кристалите, добивани в мините на Златоградско, 
но и характерни ювелирни произведения – с различно предназначение, разпространени 
особено в Средните Родопи. Предлагат се сувенири – и в зависимост от тяхната взаимна 
обвързаност с отделни зодии или дишни календарни цикли. 

 
Медникарска работилница 
Медникарството е най-ранният занаят, свързан с металообработването. 

Българските майстори-медникари от Среднородопието (Централните Родопи) имат 
вековна известност. С таланта на художник и сръчните си ръце златоградският майстор 
създава произведения на изкуството.  

 
Грънчарска работилница 
Едно от най-древните домашни занятия, превърнало се може би най-рано в 

самостоятелен занаят и своеобразно изкуство, е грънчарството. “Магията - чрез която 
глината “оживява” в човешките ръце – гостите на ЕАК могат сами да почувстват...”. За 
изработения лично от тях предмет те получават специален сертификат. 

 
Тъкачна работилница 
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Преди повече от два века Златоград е вече утвърден център на тъкаческия занаят 
/особено на аби и шаяци/. В тъкачната работилница на ЕАК се предоставя възможност не 
само да се видят произведенията на традиционното тъкачество и плетачество, но и да се 
почувства тръпката на тяхното създаване... 

 
Местонахождение: Златоград 

Географски координати: 41° 23' N, 25° 6' E 
Надморска височина: 521 метра 
Население: 7 902  
Пощенски код: 4980 
Телефонен код: 03071 

Работно време: лятно: 9.00 - 19.00 
зимно: 8.00 - 18.00 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Къщи за гости или хотели в Златоград. 

На палатка в полите на Родопите. 
За контакти: 03071/ 44 74 , 03071/ 25 88 
Маршрути: Върхът “Св. Илия” и параклисите “Св. Равноапостоли 

Константин и Елена”, “Св. Атанас” и “Св. Неделя”, намиращи се 
на едноименните върхове около Златоград, формират така 
наречената “Кръстата гора”. Маршрутите до трите параклиса 
на “Кръстата гора”, както и този до местността “Белите 
камъни”, край с. Старцево, представляват маркирани 
екопътеки. На многобройните си гости ЕАК предлага както 
пешеходни преходи по тези маршрути с квалифицирани 
планински водачи, така и обиколка с организиран транспорт. 
 
Интерес за гостите на ЕАК представляват и намиращите се в 
близост до Златоград Археологическа пътека (до с. Мъженци, 
общ. Кирково) и ферма за щрауси (до с. Старцево).   
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 село Широка лъка 

 
 Село Широка Лъка (население 850 

жители) е обявено за архитектурен и 
фолклорен резерват, известен с оригиналния 
си родопски стил, музикални традиции и 
история. 

 

 
Селото се намира на 23 км. 

северозападно от Смолян, на 16 км. и на 5 
км. съответно от Пампорово и с.Стойките и на 
22км. югоизточно от Девин.  

 
То е разположено амфитеатрално на 

двата бряга на река Широколъшка, между 
Переликския дял на Родопите и рида 
Чернатица, в подножието на североизточните 

склонове на Западните Родопи и югозападните склонове на Чернатица на 1060 м 
надморска височина. Селото е получило името си от старобългарската дума “лъка”: – 
извивка, кривина, лъкатушене. Широка лъка е известна със своите красиви, автентични 
родопски къщи разположени амфитеатрално от двете страни на реката. 

 
Идвайки в това село-приказка, ще се озовете в епохата на Българското 

Възраждане. Многобройните къщи, съхранили характерната Родопска архитектура, 
калдъръмените улици, сводести мостове на реката, характерния говор, песни и обичаи на 
местните хора ви дават възможност да се потопите в атмосферата на отдавна отминали 
времена, да се докоснете до българската култура и бит. Широколъчaни са били прочути 
като майстори строители. Старите къщи са в типичния за Родопите архитектурен стил – 
двуетажни, с еркери и вътрешно дървено стълбище. Повечето стаи са широки, с дървени 
миндери до стените, прозорците са малки.  

 
Политическата несигурност на населението по време на Османското робство е 

причина всяка къща да има скрити в стените долапи и малка изба със скривалище. 
Дебели бели зидове крият двора от хорските очи. Дворът е малък, покрит с плочи, а в 
средата му се издига типична каменна чешма. Най-известни са Сгуровската, Учиковската, 
Григоровската къщи. Всички реставрирани къщи носят свой собствен облик и обаяние. 

 
През 1834г. в селото е построена църквата “Св. Богородица”. Според преданието тя 

била построена за 38 дена. Иконостасът на църквата е автентичен по своя стил. 
Предполага се, че е рисуван от ученици на братята Димитър и Захари от Самоков, 
съществува и хипотеза самите те да са изографисали църквата. В близост до църквата се 
намира старото училище, построено през 1835 год. 

 
Освен със забележителната си архитектура, Широка Лъка е известна и с песните 

си, които са съпроводени от каба гайда. Широка Лъка с право може да се нарече “храм” 
на родопската песен.Тук няма семейство което да не е свързано с родопската музика, в 
селото са се родили едни от най-известните певци и гайдари на родопския фолклор. През 
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1972г. в селото е създадено Средно музикално училище за народни песни и инструменти. 
Красивите сгради на училището са умело вписани в широколъшкия архитектурен пейзаж. 

 
В първите дни на месец март в селото се провежда един от най-големите кукерски 

празници в България, наричан от местните жители “Пeспонеделник”. В този ден всеки гост 
на селото става свидетел на странна гледка – големи чудовища-кукери въоръжени с 
дървени саби боядисани в червено, танцуват из селото, за да изгонят всяко зло от селото, 
от къщите, от душите на хората. Кукерите са накичени с чесън, боб, чушки. На кръста им 
е завързан колан, на който са закачени различни по големина родопски чанове. Със звъна 
на чановете и дървените си саби те гонят злото. Вдига се много шум, звън и смях. В този 
ден се пеят много родопски песни, хората празнуват. На фона на старите къщи тази 
гледка е наелектризираща и вълнуваща. 

Широка лъка е идеално място за селски и екологичен туризъм. Природата, 
архитектурата, чистият въздух, вековните борики затиснали селото отвсякъде изпълват 
човешката душа. В селото има уютни хотелчета и частни квартири, където може да се 
отседне.  

 
История: 
Селището съществува на това място от 17 век, след една от най-жестоките вълни 

на насилствено помохамеданчване на родопското българско население от турските 
поробители. Първоначално земите са били владени и ползвани от юруците, които в 
последствие се оттеглят към Беломорието. Първоначално основателите на селото са се 
заселили край сегашната махала Заевите, но поради свличане се преселват в долината на 
р.Луковица, а от там на днешното място на Широка лъка. 

Името на селото идва от широкото речно разклонение на едноименната река. 
 

Местонахождение: Селото се намира на 23 км. северозападно от Смолян, на 16 км. 
и на 5 км. съответно от Пампорово и с.Стойките и на 22 км. 
югоизточно от Девин. 
Географски координати: 41° 41' N, 24° 35' E 
Надморска височина: 1206 метра 
Население: 567  
Пощенски код: 4710 
Телефонен код: 03030 

Работно време: Денонощно 
Печат: Печат има в читалището, което вече е туристически 

информационен център и в етнографския музей. 
Възможност за нощувка: В селото има уютни хотелчета и частни квартири, където може 

да се отседне; хижа Смолянски езера; хижа Студенец; 
хотелите на курортно селище Помпорово; хотелите в гр. 
Смолян - на 21 км 

За контакти: Туристически информационен център: 03030 / 233 
Маршрути: Само на 7 км от Широка Лъка, по посока гр. Девин, се намират 

известните от древността Беденски минерални извори. Недалеч 
от селото се намират скалните феномени Главата и Момата, 
както и Лятната гора. 5 км на югоизток е разположено 
живописното село Стойките. Село Широка лъка е спирка на 
множество туристически маршрути в околността и е отправна 
точка за върховете Турлата, Голям и Малък Перелик, 
Широколъшки снежник и др. 
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Триградско ждрело, пещера „Дяволското гърло“ 

 
Триградско ждрело 

 Величественото и впечатляващо с 
красотата си ждрело е разположено по 
поречието на река Триградска, на 1,3 км 
северно от село Триград, по пътя Девин–
Триград.Ждрелото представлява отвесни 
мраморни скали, които ограждат течението 
на река Триградска. Реката влиза в пещера 
Дяволското гърло и 530 м след това излиза 
като голям карстов извор. След това се слива 
с река Буйновска. Западната стена на 
ждрелото се издига на височина 180 м, а 
източната достига до височина от 300 - 350 
м. В началото на ждрелото разстоянието 
между двете стени е около 300 м, но в по 
северните части става близо 100 м. 

 
Същинската част на ждрелото се разпростира на 2-3 км по протежение на реката, 

като от двете страни се издигат скали, образуващи тесен пролом. Огромните отвесни 
скали притискат пътя на водата, която буйна и разярена навлиза в каньоновидното 
ждрело. Височината на скалите достига на места до 250 метра. Средната надморска 
височина на ждрелото е около 1450 метра. Най ниската част е местността “Буков мост” 
(946.5 м. н.в.), а най-високата е при връх Кулата (1543м. н.в.). Природната 
забележителност е обявена за защитена територия през 1963 г. 

 
В района са правени много археологически разкопки, от чиито находки се съди, че 

тук някога е имало пещерни жилища и тракийски некрополи. Една от забележителностите 
на Триградското ждрело е пропастната пещера “Дяволското гърло”. Тук водата се спуска в 
пещера и образува 42-метров водопад. След около 500 м надолу по реката, водата отново 
се появява във вид на карстов извор. Пещерата е благоустроена и отворена за 
посещения. Друга забележителност е “Харамийската” пещера. Тя е в източната страна на 
отвесните скали. На 8 км се намира и „Ягодинската“ пещера, която е и най-дългата в 
Родопите. Природните забележителности на Триградското ждрело са обявени за защитена 
територия. В местността “Чаирите”, има шест наклонени свлачищни езера, а в скалите на 
Триградското ждрело се наблюдават над 10 вида редки птици. В село Триград има 
няколко частни хотелчета и квартири.  

 
Местна легенда разказва, че когато Орфей засвирел, вятърът затихвал между 

клоните на дърветата, сякаш заслушан в неговата музика, птиците спирали във въздуха и 
животните спирали по горските пътеки, а зверовете укротявали. Когато Бакханте 
разкъсал певеца и го хвърлил в реката, всяка капка от кръвта му се превърнала в красиво 
планинско цвете, наречено силивряк. Силиврякът е рядък реликтен ендемит за 
Балканите, притежаващ уникалните свойства на амброзията. Докато пътувате из региона 
можете да се полюбувате на нежните му цветове по планински поляни. 
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За да стигнете до Триградското ждрело, от Девин следвайте извивките на реката 
към нейните извори, от него една след друга се редуват красиви панорамни гледки към 
бреговете й, надвисналите над нея скални каскади и ширналите се поляни около 
меандрите на реката. След като преминете през селата Грохотно и Тешел, поемете по 
пътя пресичащ Буйновска река, продължете нагоре по каньона на Триградска река, водещ 
към селата Триград и Гьоврен. При следващото разклонение на пътя поемете надясно към 
с. Триград. Пътят следва извивките на Триградска река през тесния живописен каньон 
"Триградско ждрело", прорязан от реката в пясъчните и варовикови скали на два 
километра северно от Триград. 

 
Местонахождение: На юг от Девин, недалеч от Доспат и Смолян, на 2 км от 

с.Триград, на Триградската река се намира Триградското 
ждрело - най-величественото от всички в страната. Общата му 
дължина е 7 км, но същинското ждрело е 2-3 км. 

Работно време: Денонощно 
Печат: Да – в хижа "Триградски скали" 
Възможност за нощувка: х. Триградски скали - 1.00 км. и с. Триград на 0,15 часа. В 

селото се предлагат нощувки в уникални селски къщи. 
За контакти:  
Маршрути: хижа Триградски скали - 0,15 часа  

 
Пещера Дяволското гърло - 1.5км., работно време: от 8,30 до 
18,00 ч , за контакти: тел.: 030419 / 200, 220, GSM: 0888 / 314 
658, 0889 / 052 208, 0889 / 163 238, 0887 / 953 091 
 
хижа Орфей - 4.00 часа 
 
Благоустроената и електрифицирана "Ягодинска пещера”, 
преди "Имамова дупка" - 4.30 часа /19 км. по шосето/, работно 
време: от 9,00 до 17,00 ч, влизане на всеки кръгъл час, 
последно влизане в 16,15 ч за контакти: Сергей Генчев, тел.: 
030419 / 200, GSM: 0889 / 903 642 
 
хижа "Ледницата" (през Чаирските езера и с. Мугла) - 7,30 
часа. 
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Триградско ждрело, пещера „Дяволското гърло“ 

 
Пещера „Дяволското гърло“ 

 
Дяволското гърло е пропастна пещера, 

която е формирана в следствие пропадането 
на земните пластове. Пещерата е 
разположена на 1,5 километра северно от 
село Триград в Триградското ждрело в 
Родопите.Температурата в пещерата е около 
+8°C. 

 

 
Основната й част е заета от голяма 

зала, в която се намира най-високият 
подземен водопад на Балканския полуостров. 

 
Името на пещерата идва от формата на 

входа, наподобяваща дяволска глава. 
Пещерата се е получила от река, падаща под 

земята от 42 м височина, образувайки огромна зала, наречена Бучащата зала. Дължината 
и е 110 метра, ширината – 40 метра, а височината и достига до 35 метра. Това е най-
голямата зала в българските пещери след входната зала на Деветашката пещера - в нея 
може да се побере катедралата "Св. Александър Невски". От входа е направена 
изкуствена галерия с дължина 150 метра, през която се достига до основата на водното 
течение. Оттук 301 стъпала нагоре извеждат покрай подземния водопад до повърхността. 
При изкачване можете да наблюдавате един от най-високите подземни водопади в Европа 
(42м).След сифона, по 60-метрова галерия подземната река напуска пещерата и излиза 
отново на повърхността през друга пещера, която местните наричат Гъза на дявола. 

 
Входа на пропастта е с големи размери. При пълноводие дебита на водата, която се 

излива в пропастта е над 2300 л/сек. Помнят се няколко случая, когато при проливни 
дъждове, водите на Триградска река запълват галериите и залите на пропастта и започват 
да текат по старото сухо легло. Последният случай е през 1965г. През сухия период 
дебита на водата е около 300-320 л/сек. Но и тази вода е значителна за вътрешните 
отвеси и галериите на пропастта. Първия отвес е 51м диаклаза, а входния водопад е 
висок 34 м. Той е накован за влизане на единично въже през 1981г. 

 
В Голямата зала водата укротява силата си и потича като голяма подземна река. От 

края на Голямата зала до дъното са картирани 272м хоризонтални галерии, пресечени от 
13 прага с големина от 0,6м до 8м с обща денивелация 38м. Проникването в тази част на 
пещерата се извършва предимно с лодка. Понякога има само няколко места на края на 
хоризонталните части, където проникващия може да слезе от лодката на скала пред 
водопадите. Това също зависи от дебита на реката. Проникването в тези части не е 
особено приятно, поради неприятната воня на водата. Праговете след Голямата зала са 
развити, разположени по следния начин: Хоризонтални части - Прагове 17 m езеро праг 
3,5 m 36 m езеро праг 2,7 m, 7 m 25 m езеро праг 0,6 m 16 m езеро праг 0,8 m, 1 m 22 m 
езеро праг 1 m 30 m езеро праг 1,6 m 9 m езеро праг 1,7 m 7 m езеро праг 4 m 5 m езеро 
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праг 1 m 6 m езеро праг 1,5 m 27 m езеро праг 4 m 16 m езеро праг 1,3 m 36 m крайно 
езеро - последните 10 m са покрити с дървени трупи Пропастта завършва с дълбоко езеро 
– сифон. Ширината на подземните галерии варира от 2-10м, а височината над 4м, като на 
повече места тавана не се вижда. Последните 30м височината е от 4 до 10м над сифона, 
над който има два комина, чиито край също не се вижда. По подземната галерия се 
забелязват заклещени в диаклазата и пукнатините дървени трупи, които изглеждат като 
кибритени клечки. Общата дълбочина на проучените отвеси и водопади е 89м. От крайния 
сифон на Дяволското гърло до изворния сифон (в който загиват Сияна и Евстати през 
1970г) остават още 12м денивелация. Този участък не е преминаван още от пещерняци. 
Ако бъде преминат, то денивелацията на пропастта ще бъде 101м с дължина на галериите 
около 700м. Общия сбор на картираните галерии на Дяволското гърло е 480м, а на извора 
60м. Забележка: Отвесите и водопадите след Голямата зала не са екипирани за системата 
на единично въже. Някои от водопадите се образуват, когато дървени трупи преградят 
пътя на подземната река. За това местонахождението и височината им са променливи. На 
места придвижването по подземната галерия става с лодка, на други е необходимо да се 
коват парапети високо по стените на подземната галерия (особено при водопадите). 
Клиновете служат за преминаване на водопадите и закрепване на лодките. 

 
Легендата говори, че именно тук Орфей се спуска в подземното царство на Хадес, 

за да спаси своята Евредика. От траките е останала легендата, че тук са хвърляли 
вождовете, за да останат безсмъртни. Столетия се изнизали, хората със страхопочитание 
вярвали, че тук е входът на другия свят, пътят към безсмъртието. В чест на боговете на 
подземния свят, народът принасял в жертва най-красивите девойки, за да умилостивят 
злите сили. Местните жители разказват, че нищо влязло в подземния лабиринт на 
пещерата, не излиза от нея. 

 
В Дяволското гърло зимува голяма колония на пещерен дългокрил прилеп. 
 
Пещерата работи от 8 до 18 часа, като дори в неактивен сезон можете да я 

посетите, ще се намери кой да ви упъти. Пещерата е електрифицирана, а стълбите, 
изкачващи се край бучащите води на подземния водопад, са обезопасени с бетонен 
парапет (старият метален е подменен). 

 
Изходът на пещерата е достъпен за посещение с надуваема лодка, каквато можете 

да наемете на място. 
 
История на откриването: 
Кой и кога е сложил името "Дяволско гърло" не се знае. Старото име на този 

уникален древен феномен е "Ахорлакимето" - то е от турско-арабски произход, което 
буквално означава “клокотник”. Първото проникване се извършва през лятото на 1961г от 
българските алпинисти Николай Корчев и Елена Подарева. Посредством алпийски парапет 
те достигат до голямата зала и продължават още 100м по течението на реката. 1967г. 
Група от "Студенец" Чепеларе: Димитър Райчев, Стефан Иванов, Славейко Джубров и 
Маргарита Кирова извършват картиране. Владимир Гогов, В.Китов и др. (общо 7 лица) от 
"Черни връх" София, водени от А.Петкова, проникват до дъното през 1969 г. През 1970 г. 
по време на РПЕкспедиция е екипирана до дъното с телефон и е направена първата карта 
на пещерата. През 1971г по време на курса за Инструктори в Триград, е направена 
прецизна карта 1:200 от Петър Трантеев до първи водопад, от там до големия улей карта 
е направена от Петър Петров - Пумата ("Черни връх"), а от улея до края картира Петър 
Делчев. Владимир Попов е свързал трите парчета, премащабирал ги в 1:500 и ги 
публикува от свое име в книжката за Триградското ждрело. На основата на тази 
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картировка, той зададе координатите и посоката за пробиване на тунела. След него 
маркшайдерите направиха прецизна картировка покрай водопада и външната стена до 
големия завой и въпреки това е имало грешка в посоката на пробиване. ЗАБЕЛЕЖКА: 
Поради "особенните" отношения в онези години между Федерацията и чепеларци, 
информацията за това "кой е пръв" е малко изкривена във всички посоки!!! В изходния 
сифон на пропастта през 1970г загиват леководолазите от Варна Сияна и Евстати. През 
1975г по време на РПЕкспедиция В.Гогов, П.Петров, В.Балевски, К.Йончев прекартират 
най-трудните части на пропастта, а И.Рашков, П.Делчев, В.Марков, Л.Попов - останалите 
галерии. Дяволското гърло е благоустроена пещера от 1977г. 

 
Обща дължина 548 м  
Денивелация (- , +) 102м (-102м, 0м)  
Надморска височина: 1150м 
 

Местонахождение: На юг от Девин, недалеч от Доспат и Смолян, на 2 км от 
с.Триград, Рило-Родопска област 

Работно време: Пещерата работи от 8 до 18 часа 
Печат: Да – в хижа "Триградски скали" 
Възможност за нощувка: х. Триградски скали - 1.00 км. и с. Триград на 0,15 часа. В 

селото се предлагат нощувки в уникални селски къщи. 
За контакти: тел.: 030419 / 200, 220, GSM: 0888 / 314 658, 0889 / 052 208, 

0889 / 163 238, 0887 / 953 091 
Маршрути: хижа Триградски скали - 0,15 часа  

 
хижа Орфей - 4.00 часа 
 
Благоустроената и електрифицирана "Ягодинска пещера”, 
преди " Имамова дупка" - 4.30 часа /19 км. по шосето/, 
работно време: от 9,00 до 17,00 ч, влизане на всеки кръгъл 
час, последно влизане в 16,15 ч за контакти: Сергей Генчев, 
тел.: 030419 / 200, GSM: 0889 / 903 642 
 
хижа Ледницата (през Чаирските езера и с. Мугла) - 7,30 ч. 
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 Ягодинска пещера, Буйновско ждрело 

 
Ягодинска пещера 

 
Ягодинската пещера е бисер в 

короната на неповторимата родопска красота. 
Известна е още като "Имамова дупка". 
Намира се до Буйновска река, на 3 км от 
с.Ягодина в Родопите и е част от 
неповторимия карстов комплекс на 
Буйновското ждрело. В този район има над 
200 пещери. 18 от тях са били открити през 
2000 г. при традиционната експедиция на 
спелеолозите.  

 
До пещерата се стига по шосето идващо от разклона при с. Настан и след това 

вдясно на разклона при с. Тешел. До пещерата може да се стигне и по туристически 
пътеки, най-известната от които идва от с.Триград ( 2,30 часа.). 

 
Входът на пещерата, който е за туристите е изкуствено направен, а естественият 

вход на пещерата е 30 м над шосето. Ягодинската пещера е една от най-дългите (8501 м) 
и най-интересни пещери в България и най-красивата в Родопите с постоянна температура 
от 6 °C и влажност 92%. 

 
Състои се от 5 етажа, от които само първият е електрифициран - за туристите в 

него е изградена 1100-метрова пътека, минаваща през пещерата. Тя предоставя 
възможност да се види красивия подземен свят, формиран в продължение на милиони 
години. Електрическото осветление ефектно осветява причудливи образувания . Някои от 
вътрешните и оформления напомнят за Дядо Коледа, Снежанка и седемте джуджета, 
Богородица и Младенеца, Пижо и Пенда, форми на животни - Слона, Крокодила и други 
фантастични фигури .  

 
Пещерата е уникална със своите безброй сталактити, сталагмити, а също така 

драперит, синтрови езера, хелектити и още много други пещерни и скални образувания, 
пещерни бисери, сталактони, "завеси", "леопардови кожи" (различно оцветени скални 
слоеве), както и с традиционната стена на греха, върху която се лепят монети. 

 
По желязна стълба се изкачва до зала, наречена "Разломна", където истинското 

дъно на подземната река е покрито от огромни блокове. Интересно е да се види и т.н. 
"Новогодишна зала" с украсената елха. Тук всяка година местния пещерен клуб посреща 
новата година. В същата зала са се състояли 17 сватби. 

 
Най-горният етаж на пещерата е бил добре познат на древните енеолитни 

обитатели (14-13 х. пр.н.е.), чиито следи са открити до 30 метровата пропаст. Ако 
желаете можете да посетите енеолитните жилища, намиращи се на десетина минути от 
изкуствения изход.  
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История на откриването: 
Пещерата е била известна на местното население от незапомнени времена. В нея 

са намирали подслон и укритие както първобитни хора, така също и населението живеещо 
в този район в близкото и по далечно минало. През 1927г е била посетена от археолога 
Васил Миков, който прави първите сондажни проучвания. Намерените материали той 
отнася към каменно-медната епоха (неолит и енеолит). По късно през 1956г пещерата е 
посетена от друг български археолог Петър Детев, който извършва сондажни проучвания 
в привходната зала. Основни проучвания започват през 1965-66 г. от чепеларския клуб с 
ръководител Димитър Райчев. Правят се археологически разкопки на енеолитното жилище 
под ръководството на М. Деянова от ОИМ гр. Смолян, картографира се Ягодинската 
пещерна система. Дължината й достига 6500 м., но когато през 1982-1986г. се извършва 
повторно картографиране на пещерата се откриват нови галерии и участъци и дължината 
й достига 8,501 м. В привходната част на пещерата е открито енеолитно жилище - местен 
керамичен център. Открити са находки на керамични съдове, оръдия на труда, овъглено 
жито, керамична пещ, ръчни мелници - хромели от 4000г.пр.н.е. - културна група Марица 
- III Родопски вариант - късен енеолит. Има музейна сбирка с експонати от енеолита, 
бронзовата и желязната епоха. Благоустройството на Ягодинската пещера като 
туристически обект започва през 1969г., като е открита официално за туристите през 
1982-1983г с дължина 1,600м и два изкуствени тунела. 

 
Местонахождение: Намира се до Буйновска река, на 3 км от с.Ягодина в Родопите 
Работно време: 9.00 - 12.00 и 13.00 - 16.00; влиза се на всеки кръгъл час 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: . Триградски скали - 17 км. асфалтов път и туристически 

пътеки, най-известната от които отстои от с.Триград на 2,30 
часа. В селото се предлагат нощувки в уникални селски къщи.  

За контакти: 0889/ 903 642 
Маршрути: х. Триградски скали - 2,30 часа  

Триградско ждрело - 2.45 часа 
пещера " Дяволско гърло" - 2.30 часа 
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 Ягодинска пещера, Буйновско ждрело 

 
Буйновско ждрело 

Ждрелото е разположено от двете 
страни на Буйновска река, приток на р. Въча. 
Скоро след разклона при с. Тешел скалите се 
стесняват над Буйновска река, формирайки 
величествено ждрело. Буйните планински 
води са прорязали варовитите скали, 
създавайки неповторим с красотата си кът в 
Родопите. Отвесните скали са толкова близо, 
че оставят у Вас впечатление, че може да 
прескочите отсреща. Мястото, където скалите 
почти се допират е наречено от местното 
население “Вълчия скок”. Жителите на 
съседното село Ягодина разказват, че на това 
място зимно време прескачат изгладнелите 

вълчи глутници, за да нападнат кошарите им. Обявено е за природна забележителност 
през 1971г. 

 
Част от Буйновското ждрело е една от най-красивите български пещери – 

Ягодинската пещера. На 200 м по-долу от нея е Дяволския мост, друго много интересно и 
красиво образувание. Това е скален мост, дълъг 8-10м, с дебелина 2-3 м и височина 30м. 
Скалите, на които се опира са отвесни. Предание, че само дявол може да мине по него 
дава името му. 

 
Наблизо е и водопадът Пръскалото. 
 

Местонахождение: Ждрелото е разположено от двете страни на Буйновска река , 
приток на р. Въча. 

Работно време: Денонощно 
Печат: Да - в Ягодинската пещера 
Възможност за нощувка: Къщи за гости в село Ягодина 

На палатка в полите на Родопите. 
хижа Триградски скали 

За контакти:  
Маршрути: Ягодинска пещера 

хижа Триградски скали - 2,30 часа 
Триградско ждрело - 2.45 часа 
пещера "Дяволско гърло" - 2.30 часа 
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 Стара Загора — Регионален исторически музей, Мемориален комплекс 

„Бранителите на Стара Загора“, Неолитни жилища 
 

Регионален исторически музей - Стара Загора 
Историческият музей в Стара Загора е 

създаден на 28 май 1907 година като музей 
към археологическото дружество "Августа 
Траяна". Тогава е открита и първата музейна 
експозиция. Още през 1911 година са 
проведени и първите археологически 
разкопки. 

 

 
През 1949 година музеят е одържавен, 

а на 1 януари 1953 година е обявен за 
окръжен и поема функциите на научен и 
методически център за региона. От 2000 
година Историческият музей в Стара Загора 

получава статут на регионален музей с обхват на дейност териториите на Старозагорска и 
Хасковска област. 

 
През 50-те години се изгражда структурата на музея. Обособени са 9 отдела. 

Създадени са реставраторско и консервационно ателие и специализирана библиотека за 
историческа и археологическа литература. 

 
Осъществяват се планови и спасителни археологически разкопки на обекти, които 

добиват световна известност - Азмашката селищна могила, тракийската вила рустика и 
могилният некропол в чашата на язовир Чаталка, халколитните медни рудници в 
местността Аибунар (Мечи кладенец), на територията на античния и средновековен град 
Августа Траяна - Верея, в района на комплекса "Марица-изток" и други. 

 
В резултат на тези проучвания днес Регионалният исторически музей в Стара 

Загора притежава една от най-богатите праисторически колекции в света. Значителен 
интерес сред специалистите предизвикват сбирките от античен бронз, антично стъкло, 
както и колекцията от тракийски колесници. Нумизматичният фонд съхранява над 20000 
монети и притежава най-пълната сбирка от монети, сечени в Августа Траяна. Музейни 
специалисти извършват изследвания върху фолклора, обичаите и топонимията и 
изясняват въпроси, свързани с етнографските особености на Старозагорския регион. 

 
Специално внимание се отделя на историческите изследвания, свързани с 

националноосвободителните борби през Възраждането, както и на събитията по време на 
Руско-турската освободителна война. 

 
В музея се съхраняват уникални материали, които разкриват културно-

историческото развитие на града и района от края на ХІХ и през ХХ век. 
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Музейните специалисти организират лектории, изложби и конференции. Извършва 
се широка популяризаторска работа чрез публикации в местния печат и в научни издания 
у нас и в чужбина. 

 
Непрекъснато се разширява международното сътрудничество, като се осъществява 

активен обмен на научна информация със сродни специалисти в световен мащаб. 
 
В настоящия момент се изгражда нова модерна сграда на музея. В експозиционната 

зала, която разполага с площ повече от 2000 кв.м, ще бъде експонирана част от богатото 
културно-историческо наследство на града и региона, което се съхранява във фондовете 
на Регионалния исторически музей - Стара Загора. 

 
Местонахождение: град Стара Загора 

Географски координати: 42° 26' N, 25° 39' E 
Надморска височина: 196 метра 
Население: 152 772 
Пощенски код: 6000 
Телефонен код: 042 
 
бул."Руски" № 42   

Работно време: 8.30-12.00 и 12.30-17.00 часа 
Почивни дни събота и неделя 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Xотели в Стара Загора 
За контакти: 042/ 919 204, 042/ 919 205, 042/ 919 213, 042/ 919 215 
Маршрути: Неолитни жилища град Стара Загора 

Мемориален комплекс “Бранителите на Стара Загора - 1877 г.” 
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 Стара Загора — Регионален исторически музей, Мемориален комплекс 

„Бранителите на Стара Загора“, Неолитни жилища 
 

Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“ 
Паметникът е посветен на битката за 

Стара Загора от 31 юли 1877 г., в която 
Самарското знаме и българското опълчение 
получават своето бойно кръщение. Открит 
през 1977 г., по случай 100-годишнината от 
боевете за Стара Загора. 

 

 
Издигнат е на мястото, където се е 

намирал командният пункт на защитниците. 
Бетонна конструкция висока 50 метра 
наподобява развято знаме. Оригинален 
въздушен пробив напомня за извезания 
върху него кръст, а керамична мозайка в 
черно, тъмнозелено и златен смалт 
пресъздава майсторското везмо украсяващо 

кръста. Към монумента отвеждат 100 стъпала, а в неговите основи се намира костница. На 
вечна стража под тях са шестимата български опълченци и руския офицер, символ на 
непреодолимата преграда на 6-те български дружини, които под командването на руските 
офицери за пръв път влизат в бой. Вечният огън в памет на загиналите гори в 
конструкция с формата на щикове.  

 
Местонахождение: град Стара Загора 

Географски координати: 42° 26' N, 25° 39' E 
Надморска височина: 196 метра 
Население: 152 772 
Пощенски код: 6000 
Телефонен код: 042 
 
Мемориалният комплекс е разположен на източен хълм до 
града. 

Работно време: Денонощно 
Печат: Не 
Възможност за нощувка: Xотели в Стара Загора 
За контакти: Туристически информационен център: 042/ 62 70 98 
Маршрути: Регионален исторически музей Стара Загора  

Неолитни жилища град Стара Загора 
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 Стара Загора — Регионален исторически музей, Мемориален комплекс 

„Бранителите на Стара Загора“, Неолитни жилища 
 

Неолитни жилища 
Уникален археологически обект, 

представящ двете най-добре запазени 
жилища в Европа, от новокаменната епоха 
(средата на VІ хил. пр. Христа). Те са 
експонирани в специална защитна сграда. В 
сутерена е представена постоянната 
експозиция “Праисторическото изкуство в 
Старозагорско” показваща образци от 
новокаменната, каменномедната и 
бронзовото епохи. 

 
Обектът разполага със сувенирен щанд и зала за видеофилми. 
 
Разположен е западно от МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" върху голяма селищна 

могила. 
 

Местонахождение: град Стара Загора 
Географски координати: 42° 26' N, 25° 39' E 
Надморска височина: 196 метра 
Население: 152 772 
Пощенски код: 6000 
Телефонен код: 042 
 
Разположен е западно от МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" 
върху голяма селищна могила. 
ул.”Ген.Столетов” № 2   

Работно време: лято: 9 - 13 и 13.30-17.30, неделя: 10 - 18 часа 
Почивeн дeн – понеделник 
зима: 9 -12 и 14 - 17 часа 
Почивни дни - неделя и понеделник 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Xотели в Стара Загора 
За контакти: 042/ 62 21 09, 042/ 60 10 45 
Маршрути: Регионален исторически музей Стара Загора 

Мемориален комплекс “Бранителите на Стара Загора - 1877 г.” 
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 Казанлък — Литературно-художествен музей „Чудомир“, Тракийска гробница 

 
Литературно-художествен музей „Чудомир“ 

Къщата на изтъкнатия български 
писател, художник и обществен деец Димитър 
Чорбаджийски - Чудомир в Казанлък е 
обявена за музей още на следващата година 
след смъртта му – през 1968. Тя е 
архитектурен паметник на културата от 
национално значение. В сегашния си вид 
музейният комплекс е открит през 1979 г. и 
включва скромния Чудомиров дом с неговата 
неповторима атмосфера; художествено-
документална експозиция, разположена в три 
зали с обща площ 300 кв. м.; модерно 
фондохранилище и уютна конферентна зала с 

мултимедийно оборудване. Музеят е общински културен институт и се грижи за 
опазването, проучването и популяризирането на изключително богатото творческо 
наследство на Чудомир. В него се съхраняват повече от 15 000 оригинални ръкописи, 
рисунки, скици, писма, книги и лични вещи на Чудомир и неговата съпруга – 
художничката Мара Чорбаджийска. 

 
Не пропускайте следните музейни експонати: 
 
“Нашенци”, 1945 г., 29/34 см.  
“Клюкарката”, 1959 г., 38/31 см. 
Това са едни от най-емблематичните за Чудомировата литература герои, чиито 

карикатури, правени лично от Чудомир и за чиято основа са използвани реални хора, 
могат да се видят в музей “Чудомир”. 

 
Смъртната маска на Чудомир 
След смъртта на Чудомир, негови почитатели правят гипсова маска от лицето му, за 

да го увековечат. 
 
Интериор 
Интериорът в музея пази спомени, документи, снимков материал и лични вещи на 

бележития творец, както и много негови карикатури. 
 

Местонахождение: град Казанлък 
Географски координати: 42° 37' N, 25° 24' E 
Надморска височина: 407 метра 
Население: 55 610 
Пощенски код: 6100 
Телефонен код: 0431 
 
ул. “Трапезица” № 6, от центъра на града - 15 мин. пеша в 
източна посока 
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Работно време: От понеделник до петък: 9.00 – 17.30 ч. В почивни и 
празнични дни – по предварителна заявка 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Къщи за гости и хотели в град Казанлък. 

На палатка в полите на Стара планина. 
За контакти: Литературно-художествен музей “Чудомир” град Казанлък - 

0431/ 43132 
 
За повече информация се обръщайте към Туристически 
информационен център град Казанлък 
Адрес: Казанлък 6100, ул. “Искра” № 4 
Тел. / Факс: 0431/ 62817 

Маршрути: Тракийска гробница град Казанлък 
Храм-паметник "Рождество Христово" - село Шипка 
връх Шипка - Стара планина 
 
Не пропускайте: 
Исторически музей “Искра” град Казанлък - 0431/ 63762 
Модерно оборудваната трезорна зала, в която са изложени 
най-новите находки от тракийските гробници в региона: копие 
на бронзовата глава, безценните предмети, открити в 
гробницата на Севт – “Голяма Косматка” (златен венец, 
ритуална чаша, апликации и др.), както и тези в “Светица”. 
Това са уникални и изключително красиви експонати. 
 
Музей на розата град Казанлък 
 
Долината на тракийските царе 
В Казанлъшката долина има 1500 могили, а разкритите под тях 
тракийски храмове и гробници са над 20. Всички те оформят 
картината на могъщата тракийска култура, но най-
забележителните, освен прочутата Казанлъшка гробница, са 
следните седем, разположени на север от гр. Казанлък, към 
прохода Шипка. 
 
Голяма Косматка 
Храмът–гробница е последният дом на владетеля на 
Севтополис - Севт III. Там са намерени златна чаша, венец, 
конски амуниции и бойно снаряжение, както и бронзовата 
глава от статуята на владетеля. 
 
Голяма Арсеналка 
Архитектурата на храма отразява тракийската представа за 
света: в центъра е слънцето, а плочите около него оформят 3 
концентрични пояса - подземен, земен и небесен свят. 
 
Шушманец 
Храм, без аналогия на Балканите, заради наличието на колони 
и в предверието, и в камерата. Тук митологичният модел за 
строежа на света е детайлно разработен. 
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Хелвеция 
Светилището е забележително с двукрилата си врата, оцветена 
от изток в червено (слънце, живот, ден, добро), а от запад – в 
черно (земя, смърт, нощ, зло). 
 
Грифони 
Храмът-светилище на тракийските ритуали е известен с 
изобразените в предверието грифони – митични животни, 
съчетаващи символите и телата на лъв и орел. 
 
Светица 
В гробницата в могила Светица е намерена уникалната златна 
маска на погребан в нея тракийски владетел, както и неговият 
пръстен, печат и пълно въоръжение. 
 
Оструша 
Най-впечатляващо в гробнично-култовия комплекс е 
изображението на красива женска глава, запазено в една от 
касетките, оформящи структурата на гробната камера. 
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 Казанлък — Литературно-художествен музей „Чудомир“, Тракийска гробница 

 
Тракийска гробница 

Тракийската гробница в Казанлък е 
зидана сводова гробница близо до град 
Казанлък в Централна България. Тя е част от 
голям некропол, разположен в близост до 
древния тракийски град Севтополис. 
Датирана е към 4 век пр.н.е. и от 1979 е в 
списъка на ЮНЕСКО на Световното културно 
и природно наследство. 

 

 
Гробницата на тракийския владетел е 

открита случайно през 1944 година от 
войници, които копаели окоп в 
североизточната част на Казанлък. Осъзнали, 
че са открили нещо важно, те извикали 
археолог. Той потвърдил предположенията 
им. Бил открит забележителен паметник от 

ранноеленистичната епоха у нас. 
 
Световната си известност гробницата дължи на уникалните си стенописи в 

коридора и куполното помещение — едни от най-добре запазените стенописи на антична 
живопис от ранноелинистичната епоха. 

 
Неизвестният художник е работил с 4 основни цвята: черен, червен, жълт и бял. 

Използвани са две техники: мокро фреско при декоративната и фигуралната живопис и 
темпера при оцветяването на пода и стените. 

 
Стенната декорация прилича на лицевата стена на богата постройка, облицована с 

мраморни плочи и завършваща с архитектурни детайли. Представените във втория фриз 
пеши и конни войни възпроизвеждат сцена на две неприятелски войски, като на 
западната стена е изобразена сцена на единоборство. Изобразено е историческо събитие, 
свързано с живота на погребания в гробницата владетел. 

 
В центъра на главния фриз, срещу ниския правоъгълен вход, са изобразени фигури 

на мъж и жена, седнали край масичка с плодове, а около тях — прислужници, носещи 
дарове. Много реалистично е изобразена сцена на погребално угощение с шествие. 
Сплетените ръце на съпрузите въплъщават идеята за прощаване и раздяла с мъртвия. 
Знатната съпружеска двойка е увенчана с лаврови венци — белег на героизиране. 

 
Паметникът датира от края на 4 и началото на 3 век преди новата ера, когато 

тракийската държава с център Севтополис - градът столица на Севт ІІІ е била в голям 
културен, икономически и политически подем. 

 
До оригиналната постройка на Казанлъшката гробница е изградена гробница-

копие. Проектант на гробницата-копие е архитект Младен Панчев. Художниците, 
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пресъздали стенописите са: професор Любен Прашков, Златка Кожухарова и Слави 
Войков. 

 
Местонахождение: град Казанлък 

Географски координати: 42° 37' N, 25° 24' E 
Надморска височина: 407 метра 
Население: 55 610 
Пощенски код: 6100 
Телефонен код: 0431 

Работно време: 9.00-18.00 часа 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Къщи за гости и хотели в град Казанлък. 

На палатка в полите на Стара планина. 
За контакти: Исторически музей “Искра” град Казанлък - 0431/ 63762 

 
За повече информация се обръщайте към Туристически 
информационен център град Казанлък 
Адрес: Казанлък 6100, ул. “Искра” № 4 
Тел. / Факс: 0431/ 62817 

Маршрути: Литературно-художествен музей “Чудомир” град Казанлък 
Храм-паметник "Рождество Христово" - село Шипка 
връх Шипка - Стара планина 
 
Не пропускайте: 
Исторически музей “Искра” град Казанлък - 0431/ 63762 
Модерно оборудваната трезорна зала, в която са изложени 
най-новите находки от тракийските гробници в региона: копие 
на бронзовата глава, безценните предмети, открити в 
гробницата на Севт – “Голяма Косматка” (златен венец, 
ритуална чаша, апликации и др.), както и тези в “Светица”. 
Това са уникални и изключително красиви експонати. 
 
Музей на розата град Казанлък 
 
Долината на тракийските царе 
В Казанлъшката долина има 1500 могили, а разкритите под тях 
тракийски храмове и гробници са над 20. Всички те оформят 
картината на могъщата тракийска култура, но най-
забележителните, освен прочутата Казанлъшка гробница, са 
следните седем, разположени на север от гр. Казанлък, към 
прохода Шипка. 
 
Голяма Косматка 
Храмът–гробница е последният дом на владетеля на 
Севтополис - Севт III. Там са намерени златна чаша, венец, 
конски амуниции и бойно снаряжение, както и бронзовата 
глава от статуята на владетеля. 
 
Голяма Арсеналка 
Архитектурата на храма отразява тракийската представа за 
света: в центъра е слънцето, а плочите около него оформят 3 
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концентрични пояса - подземен, земен и небесен свят. 
 
Шушманец 
Храм, без аналогия на Балканите, заради наличието на колони 
и в предверието, и в камерата. Тук митологичният модел за 
строежа на света е детайлно разработен. 
 
Хелвеция 
Светилището е забележително с двукрилата си врата, оцветена 
от изток в червено (слънце, живот, ден, добро), а от запад – в 
черно (земя, смърт, нощ, зло). 
 
Грифони 
Храмът-светилище на тракийските ритуали е известен с 
изобразените в предверието грифони – митични животни, 
съчетаващи символите и телата на лъв и орел. 
 
Светица 
В гробницата в могила Светица е намерена уникалната златна 
маска на погребан в нея тракийски владетел, както и неговият 
пръстен, печат и пълно въоръжение. 
 
Оструша 
Най-впечатляващо в гробищно-култовия комплекс е 
изображението на красива женска глава, запазено в една от 
касетките, оформящи структурата на гробната камера. 
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 Шипка (град) — Храм-паметник „Рождество Христово“ 

 
Рядкост е туристите, прекосяващи 

Розовата долина, да не са изкушени да свият 
на север, по пътя от Казанлък за Габрово, 
примамени от сияещите позлатени куполи на 
храм-паметника „Рождество Христово“ или от 
сладкогласния звън на неговите 17 камбани. 
Възправен величествено край гр. Шипка в 
южното подножие на Стара планина, той е 
една от най-свидните светини за българския 
народ. Истински пантеон на безсмъртието, 
съхранил спомена за саможертвения подвиг на 
руските воини и българските опълченци, 
загинали за освобождението на България в 
Руско-турската война (1877–1878). Както 
отбелязва директорът на Националния парк 
музей „Шипка-Бузлуджа“ Данчо Данчев: „В 
историята ни няма друго събитие, което да ни 
обединява като народ тъй неотразимо и да ни 
свързва така здраво със земята и небето на 
отечеството, с неговото минало и настояще, с 
кръвта на героите и духа на свободата, както 
епопеята на Шипка.“ 

 
В храма – с молитвен трепет и 

преклонение 
Често съм опитвала да си обясня причините за спонтанното вълнение, възхита и 

захлас, които заковават човека, застанал в подножието на храма, за респекта и 
молитвения трепет, обземащи сетивата му, когато пристъпи неговия праг. И си мисля, че 
този невероятен ефект е заложен както в уникалната архитектура на храма, проектиран с 
талант и вдъхновение от арх. Антоний Томишко, така и във впечатляващо оформения му 
интериор. Безспорна заслуга за това имат и непосредствените строители на храма - арх. 
Александър Померанцев, който проектира в детайли невероятните керамични фризове и 
арки на външната облицовка и великолепния иконостас, изработен в ателиетата на 
петербургския архитект А. Ю. Ягн, ръководителят на строежа арх. А. Н. Смирнов, руските 
и българските майстори зидари и дърводелци, италианските каменоделци, художниците, 
зографисали стенописите... 

Импозантният храм – безспорен шедьовър на архитектурно-строителното изкуство 
– е построен в стила на руските църкви от XVII в. Църквата има пет купола – четири 
странични, високи 33 м, и централен с височина 42 м (включително с кръстовете над тях) 
– изпълнени в традиционната за руското строителство форма на луковица и позлатени. 
Северната и южната фасада на храма представляват открити галерии, оформени с 
красиви аркади. В четирите краища на галериите се издигат многостенни пирамидални 
шатри, завършващи също с позлатени луковици с кръст. Централният вход към храма е от 
западната фасада, където се извисява доминираща в цялата композиция величествена 
кула-камбанария с височина 45 м. Богато украсена многостенна островръха пирамида, 
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завършваща с позлатена луковица и кръст, камбанарията стъпва върху четири арки, 
вписани в квадратен план с размери 8/8 м. 

Храмът има 17 камбани, украсени с много орнаменти, надписи и релефни 
изображения. Най-голямата тежи 11 643 кг, а всичките заедно - над 20 тона! Над 
куполите се извисяват 10 метални кръста, обковани с мед и позлатени. Най-високият е 
4,5 м. Фасадите са декорирани с полихромна керамична украса. Многоцветният колорит, 
белокаменните детайли на фона на червени тухлени стени, релефните фризове, 
изобразяващи стилизирани растения и птици, придават на храма филигранна ажурност и 
лекота. Отдалеч той прилича на приказен замък. 

Вътрешната украса не отстъпва на външната по пищност и мощно естетическо 
въздействие. Впечатляващ е монументалният главен иконостас, резбован от липово 
дърво. Иконите върху него – 83 на брой – са изваяни от изсушено кипарисово дърво и са 
дело на светогорски монаси от руския манастир „Свети Пантелеймон“ в Атон.След 
окончателното му завършване иконостасът е изцяло позлатен. По време на освещаването 
на църквата са получени в дарение още 15 икони от светогорските монаси, около 25 
руски икони, църковна утвар, старинни религиозни книги и много други ценности. 

Стенописите в църквата са правени на два етапа. Започнати са през 1902 г. от 
руския художник проф.П.Мясоедов, автор на класическата композиция „Христос 
Пантократор“ от централния купол, и от проф. Антон Митов. Делото им е продължено и 
завършено едва в периода 1957–59 г. от колектив с ръководител художникът иконописец 
Николай Ростовцев. Освен библейските сцени, изписани в централната част на храма, на 
южната и северната стена са изобразени руски и български исторически личности, 
канонизирани от православната църква. Сред тях са и братята Кирил и Методий. 

 
Пантеонът 
Предвид предназначението на храма – да бъде паметник на героите от 

Шипченската епопея – под основното ниво на черквата е изградена крипта. По-късно тук 
е поставен иконостас, а в двете странични галерии са изградени 17 каменни саркофага, в 
които са положени костите на загиналите в сраженията при Шипка. В храма и в 
страничните галерии са монтирани 34 мраморни мемориални плочи, на които със златни 
букви са изсечени имената на воинските части и принесените жертви – 18 491 души. 
Специално място е отделено на Българското опълчение – на четири плочи, монтирани на 
западната стена, са записани 451 имена на загиналите опълченци. 

 
На кого дължим тази уникална светиня? 
Нека се върнем 127 години назад. Руско-турската война е приключила. Бойните 

полета са осеяни с братски могили и безкръстни гробове. Хиляди руски семейства са 
осиротели – техните бащи, мъже, синове са загинали далеч от родината си в кървавите 
битки за свободата на България, както и от адските студове на зимата 1877–78 г., от 
епидемии, глад и болести. Руският народ е дълбоко покъртен от героичната саможертва 
на своите чеда. Сред кръга от видни личности, симпатизиращи на българската 
освободителна кауза и взели непосредствено участие във войната, се ражда идеята да се 
изгради храм-паметник на загиналите за вярата, за царя и за българската свобода герои. 
Майката на ген.Скобелев – Олга Николаевна Скобелева, бившият руски посланик в 
Цариград граф Игнатиев, неговата съпруга и още няколко лица се обръщат с призив към 
целия руски народ да даде лептата си за изграждането на бъдещия храм. На 5 септември 
1879 г. Царят Освободител император Александър II издава височайше разрешение да 
започне кампания за набиране на средства и сам дарява икона, ризница и хиляда рубли. 
На 25 април 1880 г. излиза и височайшето му разрешение за учредяването на „Комитет за 
построяването на православен храм в подножието на Балкана в Южна България за вечно 
поменуване на воините, паднали във войната 1877–78 г.“ 
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По въпроса за мястото, на което да се изгради храмът, разногласия няма. Военните 
историци вече са оценили по достойнство значението на руската освободителна мисия, 
както и решаващата роля на епичната защита на Шипченския проход и победата при 
Шипка-Шейново за успешния изход на войната. Тъй като избраният терен се намира в 
пределите на все още автономната от Турция област Източна Румелия, се налага да се 
издейства специално султанско ираде (указ), получено през април 1883 г. 

На 22 януари 1881 г. по предложение на граф Игнатиев комитетът решава храмът 
да носи името „Рождество Христово“, тъй като последната голяма битка на руските войски 
с турските става именно в дните на този празник. В касата на комитета се събират повече 
от 300 хил. рубли и много дарения. Обявеният конкурс приключва с присъждане първа 
премия на акад. Томишко. Подготовката за построяването на храма по неговия проект 
започва през 1885 г., но същинският му градеж продължава след почти 10-годишно 
прекъсване, когато се възстановяват дипломатическите отношения с Русия, накърнени 
след преврата в България от 9 август 1886 г. и отстраняването на княз Александър 
Батенберг. Строителните работи продължават 6години. 

Храмът е завършен през лятото на 1902 г. Официалното му освещаване става от 15 
до 19 септември и съвпада с 25-годишнината на Шипченската епопея. Правителството на 
управляващата прогресивно-либерална партия, която идва на власт с амбицията да върне 
доверието на Русия към българската държава и да осигури нейната помощ при 
осъществяването на Санстефанския мирен договор, го превръща в пищно всенародно 
тържество с мащабно руско присъствие. От българска страна участва княз Фердинанд, а 
руската делегация е оглавена от личния представител на император Николай II – великия 
княз Николай Николаевич-младши. 

 
Така българският и руският народ се сдобиват с един величав символ, който 

свързва за векове с братски чувства и признателност двата народа... 
Храмът е владение на руската държава, която с протокол от 23 юли 1934 г. го 

дарява на българския народ. С решение № 1034 от декември 2004 г. на Министерския 
съвет е прехвърлен в собственост на Българската православна църква под управлението 
на Старозагорската епархия. 

 
И днес туристическият поток не секва 
След създаването на архитектурно-историческия резерват „Шипка-Бузлуджа“ през 

1964 г., в който влиза и храм-паметникът „Рождество Христово“, мемориалният комплекс 
се посещава от стотици хиляди български и чуждестранни туристи годишно – 
статистическите данни сочат числото 800 000. 

И в наши дни по посещаемост този комплекс продължава да бъде без конкуренция. 
Наблюдава се и устойчива тенденция към нарастване броя на туристите от 
западноевропейските страни. Привличат мемориалната му същност, свързана със 
съдбовни исторически събития за България, и неговата даденост като творение на 
източната християнска култура, архитектурният стил, изяществото на детайлите, 
изискаността на стенописите, както и живописната природа наоколо – особено лете. За 
българите и гостите от Русия тези места са и обект на дълбоко преклонение и респект към 
героичната историческа истина, предавани от поколение на поколение. Мнозина идват, за 
да се поклонят пред праха на свои близки, загинали в епичните битки. 

Обслужването на туристическия поток е организирано съобразно интересите на 
посетителите. Те могат да получат допълнителни сведения за видни деятели от времето на 
историческите събития, за важни моменти от построяването на храма, за културно-
историческите ценности и уникати, които се съхраняват в него и др. Особено силно е 
въздействието на мелодичния камбанен звън, църковното богослужение, по време на 
което - в съответствие с каноните на източноправославния ритуал – се възнасят към 
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престола на Всевишния молитви за упокоение душите на падналите. Благоприятно е и 
разположението на храм-паметника. Той се намира на 12 км северно от гр. Казанлък, в 
близост до южния вход на Шипченския проход, през който минава най-краткият и удобен 
път от Южна за Северна България. Тук се пресичат и традиционните пешеходни маршрути 
по Стара планина. 

 
Значителни по притегателната си сила са и останалите паметници от историко-

архитектурния резерват и особено Паметникът на свободата на връх Шипка, разкопките 
от праисторически епохи, от античността, средновековието и Възраждането, някои, от 
които имат световно значение. По-забележителни са праисторическото селище западно от 
Казанлък, прочутата тракийска гробница, крепостта на средновековния град Крън. След 
откритите от проф. Георги Китов през 2004 г. безценни съкровища в могилите гробници в 
този район, реална е перспективата той да се превърне в притегателен атрактивен обект 
както за учени, историци, археолози, така и за стотици хиляди хора, любители на 
пътешествията и емоцията от новото познание. Гостолюбивите българи от гр. Шипка и 
околните селища са готови за това предизвикателство. Горди, че са потомци на славни и 
героични предци, те очакват любопитството, признанието и преклонението на света пред 
българските светини... 

 
Местонахождение: град Шипка 

Географски координати: 42°42' N, 25°23' E 
Надморска височина: 650 метра 
Население: 1 475 
Пощенски код: 6150 
Телефонен код: 04324 
 
Храм-паметникът край гр. Шипка е издигнат в подножието на 
историческия връх "Свети Никола". 

Работно време: 8.30-17.30 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Къщи за гости и хотели в град Шипка. 

На палатка в полите на Стара планина 
За контакти:  
Маршрути: връх Шипка - пеш по горска пътека Тракийска гробница град 

Казанлък Литературно-художествен музей “Чудомир” град 
Казанлък 
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 Шипка (връх) — Национален парк-музей Шипка, Паметник на свободата 

 
Националният парк-музей "Шипка" е 

музей на открито, свързан с един от най-
епичните моменти на българската история. 
Представлява комплекс от 26 паметника, 
възстановки на позиции, батареи и землянки. 

 
Паметникът на свободата е построен с 

доброволни дарения на целия народ. Открит 
е на 26 август 1934 година. Той наподобява 
средновековна българска кула. Висок е 31,5 
м и към него водят 890 стъпала. 

В средата на приземния етаж е 
поставен монолитен мраморен саркофаг, под 
който са запазени костите на 317 защитници 
на прохода. 

На първия етаж се намира статуя на 
древногръцката богиня на победата Нике. 

Експозицията, разположена на 
останалите седем етажа на паметника, 
включва богата колекция от лични вещи на 
участници в боевете, ордени и медали, 
снимков и документален материал, картини и 
оръжие. 

 
 
 

Местонахождение: Стара планина 
Географски координати: 42°44'54"N, 25°19'19"E 
Надморска височина: 1523 метра 

Работно време: Летен сезон: 09:00 - 19:00 часа 
Зимен сезон: 09:00 - 16:30 часа 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели; Къщи за гости; на палатка в полите на Стара планина. 
Маршрути: От хижа Бузлуджа: 

вр. Столетов - 12 км. 2 часа 
х. Младост 3 км. - 0,40 мин. 
Етъра - 3 часа 
х. Узана 4,5 часа 
гара Кръстенец - 5,5 часа  
 
Храм-паметник "Рождество Христово" - град Шипка 
Тракийска гробница град Казанлък 
Литературно-художествен музей “Чудомир” град Казанлък 
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Регионален исторически музей, Историко-археологичен резерват „Шуменска 

крепост”, Паметникът „Създатели на българската държава” 
 

Регионален исторически музей 
Началото на музейното дело в 

Шуменския край датира от 1857 година, 
свързано е с името на възрожденския учител 
Сава Доброплодни и уредената от него 
училищна музейна сбирка - една от най-
ранните в българските земи. 

Днес Регионaлен исторически музей - 
Шумен е научен и културно-просветен 
институт с девет отдела и обособена научна 
група. Фондовете му съхраняват над 150 000 
движими паметника на културата от 
халколита до наши дни, от които 15 000 
показани в 8 експозиционни зали. 
Периодично се експонират и временни 

изложби. 
Музеят има и собствено издание - "Известия на исторически музей - Шумен", 

библиотека с над 25 000 единици научна литература и периодични издания, 
реставрационно-консервационни ателиета и фотолаборатория. Извършва проучвания на 
територията на Шуменския регион. 

В структурата си обединява музеите от Шуменска и Търговишка област. 
 

Местонахождение: град Шумен, бул. “Славянски” № 17 
Географски координати: 43° 17' N, 26° 56' E 
Надморска височина: 184 метра 
Население: 94 789 
Пощенски код: 9700 
Телефонен код: 054 

Работно време: лято: 9.00-18.00, събота: 9.00-17.00, неделя: 9.00-13.00 
зима: 8.00-17.00, събота: 9.00-13.00, неделя-почива 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели; на палатка в полите на Шуменското плато. 
За контакти: 054/ 57410, 054/ 5759 
Маршрути: Историко-археологичен резерват “Шуменска крепост” град 

Шумен 
Паметникът "Създателите на българската държава” град Шумен 
Томбул джамия “Шериф Халил Паша” - 1744 г. град Шумен 
Археологически резерват - Плиска  
Археологически резерват - Мадара  
Национален историко-археологически резерват “Велики 
Преслав” 
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крепост”, Паметникът „Създатели на българската държава” 
 

Историко-археологичен резерват „Шуменска крепост” 
На 3 километра западно от град Шумен 

се издига Шуменската крепост, 
просъществувала повече от 3200 години. 
Местността е била заселена още през ранно-
желязната епоха /XII век преди Христа/. По-
късно, крепости тук са издигнали траки, 
римляни, византийци. 

През ранното и късно средновековие 
Шуменската крепост е била българска 
твърдина изиграла важна роля в историята. 
Просъществувала е и в началния период на 
османското владичество. 

През 1444 година, по време на 
кръстоносния поход на Владислав III Ягело, 
тя била разрушена и опожарена. 

Крепостта е един от най-добре 
проучените археологически обекти в 
страната. Крепостна и култова архитектура, 
жилищни и стопански сгради и хиляди 
движими паметници свидетелстват за 
разнообразните й функции през различните 
епохи, най-вече през времето на Второто 
българско царство. 

Днес Шуменската крепост е 
експонирана като музей на открито. 

 
Местонахождение: град Шумен, Шуменско плато 

Географски координати: 43° 17' N, 26° 56' E 
Надморска височина: 184 метра 
Население: 94 789 
Пощенски код: 9700 
Телефонен код: 054 

Работно време: лятно: 9.00-19.00 часа; зимно: 9.00-17.00 часа 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели; на палатка в полите на Шуменското плато. 
За контакти: Регионален исторически музей-Шумен: 054/ 57410, 054/ 57596 
Маршрути: Регионален исторически музей; Паметникът "Създателите на 

българската държава”; Томбул джамия “Шериф Халил Паша” - 
1744 г.; Археологически резерват – Плиска; Археологически 
резерват – Мадара; Национален историко-археологически 
резерват “Велики Преслав” 
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Регионален исторически музей, Историко-археологичен резерват „Шуменска 

крепост”, Паметникът „Създатели на българската държава” 
 

Паметникът „Създатели на българската държава” 
Паметникът "Създателите на 

българската държава" е един от 
Националните обекти изградени в чест на 
1300 годишнината от създаването на 
Българската държава. Открит е на 28.11.1981 
година. 

 

 
Извисява се на хълм на 450 м 

надморска височина. Монументът пресъздава 
културното и социално развитие на 
българската държава между VІІ - Х век. 

 
Възникването и утвърждаването на 

Българската държава е представено чрез 
образи и символи интерпретирани от три 

вида изкуства - скулптура, архитектура и мозайка. 
 
Посетителите получават много добро екскурзоводско обслужване не само на 

български, но и на няколко чужди езика. Могат да разгледат изложби на местни 
художници и фотографи; да сключат граждански брак; да вземат участие в ежегодния 
масов лекоатлетически крос, който се организира за купата на Паметника. 

 
Местонахождение: град Шумен 

Географски координати: 43° 17' N, 26° 56' E 
Надморска височина: 184 метра 
Население: 94 789 
Пощенски код: 9700 
Телефонен код: 054 
Хълм на 450 м надморска височина до града. 

Работно време: 8.30 до 18.00 ч - без почивен ден 
Печат:  
Възможност за нощувка: Хотели в град Шумен. 

На палатка в полите на Шуменското плато. 
За контакти: Регионален исторически музей - Шумен: 054/ 57410, 054/ 

57596 
Маршрути: Регионален исторически музей - Шумен  

Историко-археологичен резерват “Шуменска крепост” 
Томбул джамия “Шериф Халил Паша” - 1744 г. град Шумен 
Археологически резерват - Плиска  
Археологически резерват - Мадара  
Национален историко-археологически резерват “Велики 
Преслав” 
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Шумен — Томбул джамия „Шериф Халил Паша“ 

 

 

Джамията Шериф Халил паша, 
известна повече като Томбул джамия е била 
разположена в централна част на град 
Шумен. В последствие, с изместването на 
централната градска част, тя остава в 
югозападната част. Името на сградата 
“Томбул” идва от формата на купола (на 
турски:Tombul означава събран, струпан, 
дебел, надут, топчест). Строежът е започнал 
през 1740 г. и е завършил през 1744 г. 
Томбул Джамия е втори по големина на 
Балканския полуостров действащ 
мюсюлмански храм. 

Комплексът на джамията се състои от 
основна сграда (молитвена зала), двор и 
пристройка състояща се от дванадесет стаи 
(пансион към медресето). В основната си част 
молитвената зала представлява квадрат, в 
средната част е осмоъгълник преминаващ в 
кръг, който завършва със сфера (купол). 
Върхът на купола е на 25 метра от земята. 
Залата е изпъстрена с растителни и 
геометрични фигури и много надписи на 
арабски език, които са сури от Корана. 
Дворът на джамията е известен като 

“аркаден”, заради формата на сводовете пред дванадесетте стаи, които го обграждат. 
Минарето на джамията е с височина 40 метра. 

Томбул джамия е най-голямата джамия на територията на България. В нея като 
подпорни колони са използвани колоните от двореца на първите български ханове в 
Плиска. Този факт кара някои учени да предполагат, че голяма част от руините на 
двореца в Плиска са били запазени и видими по времето, когато е строена джамията и че 
руините са унищожени и разграбени след това. 

 
Местонахождение: град Шумен, в югозападната част на града. 

Географски координати: 43° 17' N, 26° 56' E 
Надморска височина: 184 метра 
Население: 94 789; Пощенски код: 9700; Телефонен код: 054 

Работно време: От 9.00 до 18.00 ч. - без почивен ден. 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели; на палатка в полите на Шуменското плато. 
Маршрути: Регионален исторически музей; Историко-археологичен 

резерват “Шуменска крепост”; Паметникът "Създателите на 
българската държава”; Археологически резерват – Плиска; 
Археологически резерват – Мадара 
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 Плиска — Национален историко-археологически резерват "Плиска" и Голяма 

базилика в Плиска 
 

Плиска е първата столица на България 
и люлката на днешната българската държава. 
Много вероятно е тя да е изградена на 
мястото на старо славянско селище, което 
българите заселват след навлизането си в 
Мизия. От основаването на българската 
държава пред 681 от кан Аспарух до 893 г. 
Плиска е освен столица и един от най-
големите и богати градове в Европа и света. 
Тя е забележителна с архитектурата си, която 

българите носят от своите предишни поселения. 
 
Типично за народ, идващ от степите, българите строят столицата си насред полето, 

където, въпреки че няма естествена преграда пред врага, са построени три отбранителни 
пояса. Първият е дълбок земен ров с висок насип, който огражда Външния град. Вторият е 
направен от огромни плочи, образуващи висока около 2,5 м. крепостна стена, като във 
всички стени има по 2 петоъгълни кули и порта, а главният вход е на източната крепостна 
стена. Третият пояс е тухлено укрепление, защитаващо цитаделата. Целият ограден от 
стени комплекс е разположен върху площ от 23 кв. км. Градът е бил гигантски за 
средновековните мащаби. Голямата базилика в Плиска например е изградена на около 2 
км извън стените, а тя е била централна обществена сграда. Тези факти говорят, че 
столицата е била вероятно над 100 кв. км, колкото например е съвременният град Варна. 

 
Дворецът на кан Крум е построен върху 500 кв. м. и е сред най-забележителните 

паметници. Историците са открили и тайни изходи, през които аристокрацията и 
населението са можели да избягат от града по време на обсада. В двореца е имало 
водохранилище и просторни бани. С времето на управлението на кан Омуртаг (814 - 831) 
се свръзва второто разширяване на града. Той завършва крепостните стени, гради 
езически храмове и построява т. нар. Тронна зала. Във вътрешния град най-добре 
запазената сграда е големият дворец. Във външния град са открити останки от жилища, 
работилници, квартални църкви и стопански сгради. Край източната порта на Външния 
град се намира Голямата базилика - най-големият християнски храм в Югоизточна Европа 
от времето на покръстването на българския народ. 

 
Разкритите останки са консервирани и са обособени като музей на открито, който 

може да бъде посетен и в неработно време. Находки от резервата са изложени в 
музейната експозиция и са свързани най-вече с бита, материалната и духовна култура на 
жителите на старата столица. 

 
Традиционно в националния историко-археологически резерват "Плиска" се 

провежда Летният археологически семинар, в който ученици от средни училища в 
България правят разкопки заедно с археолозите и слушат лекциите на известни български 
историци. 
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Голямата базилика е дворцов църковен комплекс, включващ катедрала, 
архиепископски дворец и манастир, разположен край Националния историко-
археологически резерват "Плиска". Завършена е около 875 г. и със своите 2920 кв. м е 
била най-голямата християнска катедрала в средновековна Югоизточна Европа. 
Комплексът представлява важен паметник на ранно-средновековната българска култура 
от нейния християнски период – втората половина на IX, средата на XI век. В 
продължение на около 250 години изпълнява функциите едновременно на катедрален 
храм, княжеска, епископска и манастирска църква и е средище на духовно-религиозния 
живот на столицата Плиска и ранно-средновековна България. Оградена и защитена е с 
висока над 4 м каменна стена със зъбери. 

 
Сградата е изградена върху т. нар 

кръстовиден мавзолей, който предизвиква 
много дебати сред учените. Открит е от Тотю 
Тотев и една от най-загадъчните сгради в 
първата българска столица. Очевидно е 
сакралното му значение за древните българи, 
тъй като след това на същото място е 
разположен самият олтар на Голямата 
базилика. Хипотезата на проф. Станчо 
Ваклинов е, че това са останките от непознат 
тип български езически храм. В официалните 
съобщения на историческия музей в Шумен е 
написано, че преди изграждането на 
базиликата на това място е съществувал 
ранно-християнски комлекс-мартириум, 

съставен от кръстовиден храм и кладенец-аязмо. Павел Георгиев, участвал в нейното 
проучване, изказва предположението, че откритата под основите на базиликата сграда е 
именно мартириум (гробница на светец, загинал като мъченик за вярата) на първия 
български мъченик Св. Боян Енравота, екзекутиран за предателство към отечествените 
традиции от брат си кан Маламир около 832 г. По време на неуспешния бунт на 
привържениците на езичеството през 865 г., мартирият бил разрушен. В знак на 
тържеството на християнството в България цар Борис I (племенник на Енравота) става 
ктитор на изградения на мястото на мартириума нов храм и с това обвързва новата 
религия с аристократичен исторически паметник като мартириума. Друга теория обаче, 
която е на арх. Бояджиев, звучи още по-убедително. Според нея зданието е било 
построено първоначално за мавзолей на българските канове. След покръстването е бил 
направен опит тя да бъде превърната в катедрала, но конструкцията не издържала тези 
преустройства, което наложило цялостното събаряне на сградата. Тази хипотеза се 
подкрепя от факта, че досега не е бил откриван мавзолей на български кан и няма 
никакви данни за погребален ритуал на владетелите, което е трудно обяснимо при 
наличието на толкова запазени паметници от този период. 

 
От изследваните части на голямата базилика се вижда, че архиепископската 

резиденция се разполага в дворовете на север и на юг от храма, като в северния двор е 
проучен жилищен дворец, а на запад от него – баня с хипокауст. На юг от базиликата е 
проучена триделна сграда, в която са се помещавали дидаскалейон (училище) и 
скрипторий. Дидаскалейонът е доказателство, че освен богослужебните книги, в 
комплекса са се изучавали право, архитектура и строителство. Тук вероятно са работили 
и приетите през 886 г. от цар Борис I ученици на Кирил и Методий, положили началото на 
Плискавско-Преславската книжовна школа на славянски език. 
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Некропол с гробове на членове на монашеското братство е изследван в двора на 

югозапад от базиликата, а светски некропол с гробове на аристократи е намерен пред 
аспидите на базиликата. Манастирските помещения обхващат двора на север от 
резиденцията. Централно място заемат кухнята и трапезарията. В източното крило на 
двора е открита двуетажна сграда с 10 еднакви помещения-килии, в които живеят 
монасите. В средата на двора е големият манастирски кладенец, а в съседство с него – 
втората баня, която е била с хипокауст и кръстокуполна конструкция. 

 
Местонахождение: град Плиска 

Географски координати: 43° 22' N, 27° 7' E 
Надморска височина: 145метра 
Население: 1 126 
Пощенски код: 9920 
Телефонен код: 05323 
 
Археологически резерват се намира на 2 км от град Плиска 

Работно време: 1 ноември - 30 април: 
понеделник - неделя - 9-17 часа 
 
1 май - 31 октомври 
понеделник - неделя - 9-20 часа 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: На палатка в околностите на крепостта 
За контакти: 05323 / 20-12 
Маршрути: Археологически резерват - Мадара  

Национален историко-археологически резерват “Велики 
Преслав” 
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Мадара — Археологически резерват, Паметник „1300 г. България” 

 
Национален историко-археологически 

резерват Мадара се намира на територията на 
шуменска област в непосредствена близост 
до областния център – 18 км и Първата 
българска столица Плиска – 10 км. Върху 
скалите на Мадарското плато е изсечен 
единствения по рода си в Европа скален 
релеф – Мадарски конник. Богатството на 
откритите археологически паметници 
датирани от IV хил. преди Христа до XV век, 
дават основание на изследователите да 
нарекат Мадара "Българската Троя". 

 

 
Най-забележителния паметник в 

резервата е уникалният скален релеф 
Мадарски конник. Единствен в Европа, той е 
образец на старобългарското изкуство и 

символизира мощта и величието на българската държава. Надписите около него, изписани 
на гръцки език, разкриват подвизите на трима български ханове – Тервел, Крум и 
Омуртаг. От 1972 година Мадарският конник е обявен от ЮНЕСКО за паметник със 
световно значение. В историческата наука Мадара е известна и като култов център. Тук 
могат да се видят светилища, езическо капище, християнски черкви, параклиси. През XIV 
век в скалите на платото, е бил създаден най-големият в България скален манастир с над 
150 килии. 

 
ИСТОРИЯ 
Сегашното село Мадара не е историческо. "Мадара" е название на историко-

археологическия резерват, който обхваща няколкостотин декара площ, която от 2006 
година трябва да бъде и защитена територия. Центърът на резервата е около Голямата 
пещера - скален навес с височина около 30 метра, и намиращата се в близост Малка 
пещера. И двете природни образувания са давали подслон на най-древното население на 
Балканите. Поради внушителността и необичайността си, както и заради обилната вода, 
изтичаща от скалите, те са се превърнали в най-големия култов комплекс на Балканите - 
много по-древен и мащабен от Делфи, Додона или останалите известни днес в Европа 
прорицалища на гърците. 

 
Първите научни съобщения за Мадара прави през 19 век Гейза Фехер, по-късно 

детайлизира Карел Шкорпил, а първите археологически сондажи и проучвания - Рафаил 
Попов. Повечето учени в началото концентрират усилията си да анализират и обяснят 
същността на Мадарския релеф. Според първите публикации той изобразява хан Крум. 
Втора научна школа свързва създаването му с Омуртаг, а най-новите обяснения на 
сравнително младата генерация археолози и учени са, че най-вероятно това е образ на 
Бога - епоним на българите. За сравнение подобно конно изображение на Бог Ахурамазда 
съществува близо до персийската столица Ктезифон, но е по-ранно и стилистично 
различно. Освен това е в обща композиция с персийски владетел, на когото връчва 
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знаците на властта. Възможно е, допускат някои учени, Мадарският релеф да е заимстван, 
запаметен от българите по пътя им към земите на Византийската империя и изваян в 
скалите като знак на българското им притежаване. 

 
Още древните траки превръщат Мадарската Голяма пещера в светилище. Намерени 

са оброчни плочки на Богинята-майка Бендида, на Трите нимфи и на Асклепий. Най-
интересен обаче е фрагментът от мраморен къс със зодиакалните знаци, което е пряко 
доказателство, че в скалния храм е пребивавал прорицател-гадател, какъвто вероятно е 
имало в по-големите тракийски светилища, споменати от античните извори. Родопските 
светилища са посещавани и от гърци и римляни, поради граничната зона. Светилищата на 
север от Хемус остават сравнително непознати за античните автори, като изключим Хелис 
и зафиксирания там култ към Залмоксис. 

 
От 2003 година екип на доц. Неделчо Неделчев и Георги Атанасов от Шуменския 

регионален исторически музей и Шуменския университет локализираха и проучиха местна 
работилница за оброчни плочки с образа на тракийския конник. Въз основа на 
иконографска близост доцент Неделчев се опита да обоснове наличието на Мадарския 
релеф със запазената традиция да се почита конникът. В местния музей се съхранява и 
един от малкото запазени по нашите земи слънчеви часовници с изображение на Орфей, 
което е пряко свидетелство за наличие на орфически култ. 

 
Площта около светилището вероятно е мащабно сателитно селище на големия 

култов комплекс под скалите - все още непроучена, поради липса на средства. В средата 
на 20-ти век е разкопана твърде голяма по площ римска вила (над 2 декара), 
разположена на възвишение над сегашната ж.п. гара. 

 
Проучени са няколко раннохристиянски светилища. Най-интересни са уникалните 

по запазеността и мащабността си български култови комплекси, които продължават под 
скалния релеф към град Каспичан и в посока на изток към село Кюлевча. Най-голямото от 
тях представлява постройка, разположена на около 100 квадратни метра, със запазени 
стени до над 2 метра, изградено около самотен скален къс, явно свързан с 
обожествяването му. 

 
Според някои археолози вероятно култовият център на българите е бил тук и може 

би това е митичната Мундрага, спомената от средновековни автори. Напълно е възможно 
и тук да са били летните резиденции на хановете. От периода на цар Борис Михаил 
покръстителя са запазени няколко големи християнски постройки - църкви и манастири, 
които носят следи от пожар. 

 
На около 3 километра от Мадарския релеф, в посока към Каспичан още преди 

1944-та година е проучена скалната раннохристиянска гробница в местността "Кирека". 
Уникалността и е, че е изцяло вкопана в скалния отвес и носи всички белези на трако-
римските некрополни съоръжения от 4-5 век. От двете и страни в скалата са издълбани 
урни, едната от които е с канал за отичане, а може би за събиране на сакрална течност. 
Входът е украсен с плитък, но богато фрагментиран кръст с големина над 1 метър. 
Жлебовете на входа подсказват, че е бил затварян с масивна врата и дълго време е бил 
използван. Някои учени изказват предположения, че това е гробницата на цар Борис 
Михаил, отдалечил се в близкия манастир, който е с пряка видимост към Плиска. 

 
Намиращият се на стотина метра манастир, на полегата поляна, с изглед на север, 

е раннохристиянски. Твърде мащабен и с явни свидетелства (допреди да бъде разграбен 
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от иманярите) за разкош. Землището е известно и със скалния си манастир от 14-15 век, с 
десетина скални килии. Най-много от тях обаче са по скалния венец на огромна височина 
(често над 40-50 метра) източно от Мадарския релеф и от Голямата пещера. Това е най-
значителният по нашите земи скален манастирски комплекс с няколко десетки килии, 
просъществували като монашеско общежитие над 2 века. 

 
По това време в подножието на скалата, в близост до Голямата пещера е изграден 

и манастирски параклис. Според няколко ясновидки(!) той е бил посветен на местна 
светица, чието име е забравено. Параклисът е разрушен през 14-тото столетие по време 
на унищожително земетресение, затрупало и единствения стълбищен достъп (така 
наречения таен вход) до крепостта на скалното плато. Крепостта е изградена през 2-3 век 
преди новата ера, подновявана от римляни, българи и византийци. Има сведения, че 
съществува до идването на османските орди. 

 
Повече от 20 години археологическият музей в Мадара е затворен поради липса на 

средства за ремонта му. Притежание на музея са неолитни оръдия на труда и един от 
малкото намерени златни коланни накити на българите от Първото българско царство. 

 
Местонахождение: Стара планина 

В близост до село Мадара. 
Работно време: Музейни обекти: 

1 ноември - 30 април 
Понеделник - Неделя - 9-17 ч. 
1 май - 31 октомври 
Понеделник - Неделя - 8-19 ч. 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: хижа Мадарски конник 

Хотели в околностите. 
На палатка в околностите или на върха на платото. 

За контакти: 05313 / 20-95 
Маршрути: Отделете 1-2 дни за обиколка на платото на Археологически 

резерват - Мадара и многобройните природни и исторически 
забележителности. 
 
Национален историко-археологически резерват “Велики 
Преслав” 
Археологически резерват - Плиска 
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 Велики Преслав - Национален историко-археологически резерват „Велики 

Преслав“ 
 

Националният историко-
археологически резерват с музей "Велики 
Преслав" е разположен върху руините на 
старата българска столица Велики Преслав / 
893-972г./ и обхваща около 500 ха от 
нейната площ . Нашата институция е с 
дългогодишна история и има за цел да 
издирва, изследва, съхранява и 
популяризира културното наследство на този 
древен и обвеян с мистика град. 
Продължаващите повече от век проучвания 
сочат, че Преслав е замислен и построен от 
своите създатели като един великолепен 
град, достоен да съперничи на византийската 
столица Константинопол. До този момент на 
територията на резервата и неговата 
околност са открити десетки недвижими 
паметници, а в експозицията на музея могат 
да се видят оригинални произведения на 
старобългарското и средновизантийско 
изкуство. Сред тях са шедьоври като иконата 
на Св. Теодор, Преславското златно 
съкровище и Керамичният иконостас от 
Дворцовия манастир, участвали в редица 
български и международни изложби.  

Музеят притежава и уникална по своя 
характер колекция от оловни печати - тя е 
най-голямата в света, открита in situ при 

разкопките на административна сграда в Дворцовия център. Изключително ценна е и 
сбирката от епиграфски паметници - едно неоспоримо доказателство за високите 
достижения и просветна дейност на Преславската книжовна школа. 

Една кратка разходка из стария град Велики Преслав: 
Огромната площ, на която е бил разположен столичният град /3,5 кв. км/ изисква 

цял ден за пълно обхождане, поради което за екскурзовода винаги представлява 
значителна трудност да предложи оптимален маршрут на туристите. 

Ето един от възможните: от паркинга пред музея тръгнете надолу по главната алея. 
След около 300 м пред Вас ще изправи масивното си очертание Северната порта на 
Вътрешния град, наричана от старите преславени "Железни врата". Това име през 
средновековието обикновено получавала главната порта към града, но не изключваме 
принос към утвърждаването на това прозвище да имат и многобройните битки, разиграли 
се в този участък на преславската крепост. Преминали през портата, ще се озовете в едно 
от най-спокойните и прохладни кътчета не само на Преслав, но и на цялата околност - сто 
годишна борова гора, с удобен паркинг, беседка и изворна вода. Тук са разположени 
храм-паметникът "Св.Св. Кирил и Методий",построен по повод 1000г. от смъртта на цар 
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Симеон и сградата на Археологическата база към БАН. Следвайки пътеката, водеща към 
дворците, непосредствено след Базата, ще пресечете ъглова кръгла кула от стената на 
Ранния аул. Източно от нея лежат останките на две от най-внушителните за времето си 
преславски черкви, както и пасаж от крепостната стена, в основата, на която ще видите 
множество графити - рисунки и надписи. Достигайки края на пътеката ще пресечете 
съвременното шосе,за да се озовете непосредствено пред руините на Преславския 
Дворец, където все още продължават археологическите проучвания. Южно от сградата на 
царския палат можете да разгледате комплекс от сгради, внушителна базилика и луксозна 
баня, принадлежали според проучвателите към Преславската Патриаршия. Пресечете ли 
площада, източно от банята, пред Вас ще се разкрият Сградата с пещите и една масивна 
постройка, която днес наричаме Административната сграда. Тук в продължение на 
няколко археологически сезона, бяха открити над 500 оловни печата, ядра и калъпи за 
тяхното отливане - находки, които формират най-богатата в света сфрагистична 
колекция, открита при подобни обстоятелства - документирана, научно анализирана и 
представена на широката публика. 

Обръщайки поглед на юг, вниманието Ви ще бъде привлечено от гордата осанка на 
възстановената Южна порта, от върха, на която можете да огледате цялата околност. За 
да достигнете руините на популярната Кръгла /Златна/ църква, продължете по алеята на 
юг, като преминете покрай неголяма черква, в средата, на която добре са запазени следи 
от прабългарско езическо капище. Открит през 1927 г. от учителя-археолог Йордан 
Господинов, отличаващият се с кръглата форма на наоса и оригиналните архитектурни 
решения храм, продължава да буди възхищение у специалистите и любителите на 
историята. Днес, както може би и преди хиляда години, Кръглата църква е потънала в 
зеленина и покой - изворната вода ще Ви освежи, а сянката и аромата на вековните 
борове ще възстанови силите Ви. Тук можете да поднесете цвете на гроба на Господинов - 
този неуморен проучвател на преславското минало, когото мнозина сравняват с 
ентусиаста Шлиман. 

Ако след тази продължителна разходка умората все още не е надвила Вашето 
любопитство, можете да се спуснете в равнината, където се виждат зидовете на огромен 
комплекс от сгради и черкви. Това е местността Селище, огласяна през Х век от 
ежедневието на феодални имения, манастири, а може би и държавни учреждения. 

На 300 м западно от Дворците е разположено голямо манастирско имение, до което 
води удобен коларски път. Обектът, добил популярност като Дворцовият манастир, е бил 
един от крупните центрове за производство на Преславска рисувана керамика, а в 
скрипториите му са превеждани и преписвани на старобългарски език десетки книги.  

 
Местонахождение: град Велики Преслав, до съвременния град Велики Преслав 

Географски координати: 43° 10' N, 26° 49' E 
Надморска височина: 92 метра 
Население: 9 722 
Пощенски код: 9850 ; Телефонен код: 0538 

Работно време: ЗИМЕН СЕЗОН /ноември-март/: 8-17 часа 
В почивните дни музеят работи по заявка. 
ЛЕТЕН СЕЗОН /април-октомври/: 8-18 часа 
Музеят работи всеки ден, в почивните дни - до 17 часа 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: На палатка в околностите на крепостта; хотели 
За контакти: 0538/ 32 43, 0538/ 26 30 
Маршрути: Археологически резерват – Мадара; Археологически резерват - 

Плиска 
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 Ямбол — Исторически музей, Античен град Кабиле 

 
Исторически музей 

Ямболският исторически музей дължи 
създаването си на безкористната, 
събирателска и проучвателска дейност на 
местни интелектуалци положили основите на 
историческите проучвания за региона. Още 
през 1886г в трикласното мъжко училище в 
Ямбол по инициатива на проф. Петър Нойков 
е уредена първата музейна сбирка. 
Археологическото ученическо дружество 
"Диана" (основано 1925 г.) през 1926 г. 
подрежда музейна сбирка. По това време 
известни местни интелектуалци основават 
гражданско археологическо дружество 
"Диамполис" , което развива активна дейност 
в областта на археологията и етнографията. 

Събраните от тези дружества експонати се съхраняват до 1936г в сградата на ямболската 
педагогическа гимназия, а по-късно са предадени на читалището. През 1948 г. отдел 
"Музеи и галерии" при Комитета за наука, изкуство и култура с писмо предлага на ГНС-
Ямбол да предвиди в бюджета си за 1949 г. службата "Асистент по старините", и 
помещение за музей. 

 
На 26.І.1952 г. Венета Дачева е назначена на длъжност референт "музей и 

картинна галерия". С този акт се полага началото на музея като институция. Официално 
музеят е открит на 2.VІ.1953 г. като музей на революционното движение. До 1955 г. 
В.Дачева е единственият уредник в него. 

 
Първоначално в музея съществуват три отдела: исторически (включващ 

историческото развитие на Ямбол и региона от праисторията до 1944г);социалистическо 
строителство (отразяващ събитията след 1944г.) и отдел природонаучен. Първите му 
експонати са част от музейната сбирка на археологическите дружества. Постепенно 
музейната дейност се разраства и броят на специалистите, работещи в него се увеличава. 

 
Понастоящем Исторически музей гр. Ямбол разполага със специалисти, 

разпределени в четири основни отдела. 
 
"Археология" (включва фондовете "Праистория", "Античност", "Средновековие" и 

"Нумизматика"); "Българските земи ХV-ХІХ в.” (включва фондовете "Възраждане" и 
"Етнография"); "Нова и най-нова история" (със съответните фондове) и отдел "Връзки с 
обществеността". Към музея функционира и ателие за реставрация и консервация. 

 
Фондовете на музея (основен и спомагателен) като цяло включват около 90,000 

експоната от родната история, някои, от които с неоценима научна стойност, 
разпределени в съответните отдели. 
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Местонахождение: град Ямбол 
Географски координати: 42° 29' N, 26° 30' E 
Надморска височина: 114 метра 
Население: 84 498 
Пощенски код: 8600 
Телефонен код: 054 
 
ул. “Бяло море” № 2 

Работно време: 8.00-12.00, 13.00-17.00 
Събота и неделя - почивни дни 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Ямбол 
За контакти: 046/ 66 27 36, 046/ 66 47 20 
Маршрути: Античен град “Кабиле” 

Етнографски музей - Елхово 
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 Ямбол — Исторически музей, Античен град Кабиле 

 
Античен град Кабиле 

Националният археологически 
резерват "Кабиле" се намира на 8 км. 
северозападно от гр. Ямбол. 

 

 
В античната епоха град Кабиле е 

важен икономически, религиозен и културен 
център в Югоизточна Тракия и Долна Тунджа. 

 
Той е възникнал към края на ІІ 

хил.пр.Хр. около голям култов център на 
възвишението "Зайчи връх" край завоя на 
р.Тонзос (дн. Тунджа). 

 
През 341 г.пр.Хр. Кабиле е превзет от македонския цар Филип ІІ, като по-късно в 

него е пребивавал и най-известният военачалник на всички времена - Александър ІІІ 
Велики Македонски. 

 
През първата половина на ІІІ в.пр.Хр. Кабиле е резиденция на тракийските царе 

Спарток и Скосток. В ср.на ІІІ в.пр.Хр. царската власт в Кабиле е заменена с градско 
управление. 

 
През ІІІ - ІІ в.пр.Хр. градът е единствен във вътрешна Тракия със собствена 

монетарница, която е сякла царски и градски емисии. 
 
През цялата елинистическа епоха Кабиле поддържа интензивни търговски връзки с 

елинските центрове в Мала Азия, Егея и Понт. 
 
В 72/71 г.пр.Хр. градът е превзет от римляните начело с Марк Лукул, а от 45 

г.сл.Хр. става част от римската провинция Тракия. 
 
От началото на ІІ в.сл.Хр. Кабиле се превръща в един от най-важните римски 

военни лагери в провинцията. В него до края на ІІІ век, стануват последователно две 
кохорти. 

 
След реформите на имп. Диоклециан, от началото на ІV век е един от петте главни 

града в провинцията. С приемането на християнството за официална религия е един от 
водещите епископски центрове. 

 
През 378 г.сл.Хр. Кабиле е превзет от готите начело с Фритигерн. 
 
В края на VІ в.сл.Хр. градът е разрушен от аварите и престава да съществува. В 

периода Х - ХІV в.сл.Хр. върху неговите развалини съществува малко средновековно 
селище. 
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През 1965 г. територията, на която е бил разположен античният град Кабиле е 
обявена за природозащитно място, паметник на културата от национално значение и 
национален археологически и архитектурен резерват с площ над 600 дка. 

 
Върху античния град не е застроено съвременно селище, което го прави лесен за 

проучване и удобен за експониране. Първите официални археологически проучвания са 
проведени през 1912 г. от Проф. Богдан Филов. 

 
Редовни археологически проучвания в Кабиле се провеждат от 1972 г. без 

прекъсване. В тях участват специалисти от АИМ при БАН, СУ"Св.Климент Охридски" и ИМ 
- Ямбол. 

 
Кабиле е и база за обучение на студентите от специалност археология в Софийския 

университет, който ежегодно изкарват задължителния си стаж по антична археология. 
 
НАР - Кабиле разполага с археологически музей на място с експозиционна площ от 

над 900 м2., конферентна зала с 60 места и модерна археологическа база за обработка и 
проучване на материалите. 

 
За 30 години археологически разкопки, са проучени, реставрирани и експонирани 

значителен брой сгради. Проведени са редица международни научни форуми / 
Международния Симпозиум "Поселищен живот в Тракия" (през 1982, 1986 и 1993 г.), VІІІ 
Световен Конгрес по Тракология (през 2000 г.)и др./. Отпечатани са и множество научни 
издания, отразяващи резултатите от извършените проучвания. 

 
Местонахождение: Националният археологически резерват "Кабиле" се намира на 

8 км. северозападно от гр. Ямбол. 
Работно време: Лятно (април-октомври): 9.00-17.00 

Зимно (ноември-март): 9.00-17.00 
Събота и неделя - почивни дни 

Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Ямбол. 

На палатка в околностите. 
За контакти: 046/ 66 34 03, 046/ 66 34 13 
Маршрути: Исторически музей - Ямбол  

Етнографски музей - Елхово 
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Елхово — Етнографски музей 

 
Етнографският музей в Елхово е 

основан през 1958 г. с откриването на 
етнографска музейна сбирка. През 1966 г. е 
официално обособен като етнографски музей. 
Включен е в Стоте национални туристически 
обекта. Във фонда му се съхраняват над 22 
000 експоната. Те са разделени в няколко 
категории - “Земеделие и животновъдство”, 
“Жилище и жилищна уредба”, “Транспорт, 
лов, риболов”, “Облекло и накити”, “Тъкани и 
шевици”, “Традиционни занаяти” и 
“Художествено народно творчество”. В музея 
се съхраняват и над 3 050 тома 
специализирана литература плюс 1 600 
единици научни списания. 

Изложбената площ е 130 кв. м и е 
разделена на няколко експозиции. В първата 
са представени характерните поминъци на 
населението от края на XIX и началото на XX 
век, като земеделие, животновъдство, 
лозарство, тютюнопроизводство, лов и 
риболов, както и някои традиционни занаяти. 
Втората запознава с жилището и жилищната 
уредба на българите от края на XIX и 
началото на XX век. 

В следващата зала е изложено традиционното облекло на населението от 
Югоизточна България от края на XIX век. Четвъртата експозиция е обособена към 
традиционните празници и обичаи (сватба, кукерски игри, коледуване, лазаруване). 

Музеят има документален и фотоархив, в които се пазят над 8000 оригинални 
документи и снимки, свързани с развитието на Елховския край от Освобождението насам. 
Музеят работи съвместно със Саарландския университет – Саарбрюкен, Германия, 
Софийския университет “Св. Климент Охридски” и историческия музей в Ямбол. 

 
Местонахождение: град Елхово, ул. “Шипка” № 4 

Географски координати: 42° 10' N, 26° 34' E 
Надморска височина: 106 метра 
Население: 11 736; Пощенски код: 8700; Телефонен код: 0478 

Работно време: 8:00-12:00 и 13:30-17:00; събота и неделя - почивни дни. 
Печат: Да 
Възможност за нощувка: Хотели в град Елхово. 
За контакти: 0478/ 88039 
Маршрути: Античен град “Кабиле”; Исторически музей - Ямбол 
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Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съхранявайте, развивайте и утвърждавайте 
столетните български традиции, обичаи и умения. 

 
Бъдете горди с това, че имате възможност да 
надграждате достиженията на много поколения, 

живели и творили преди вас. 
 

Постигайте успехи по единично и заедно, но и 
подкрепяйте и уважавайте трудът на всеки един 

българин. 
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Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

 

Настоящият сборник “100-те национални туристически обекта” е събран, попълнен, 
редактиран и аранжиран от сдружение “Национално обединение съхрани българското” и е 

свободен за употреба за всеки български гражданин или организация. 
 

Настоящият сборник “100-те национални туристически обекта” има за цел да 
популяризира непреходните видими символи на българската държава, народ, култура, 

бит, традиция. Този сборник не е предмет на стопанска, търговска или друг вид 
комерсиална дейност и не цели финансови приходи за създателите му. 

 
Настоящият сборник “100-те национални туристически обекта” нямаше да е 

възможно да бъде попълнен с необходимата информация за всеки един от националните 
туристически обекти, ако не беше трудът на стотици родолюбиви българи и организации. 
Те притежават авторски права върху текстовите и визуални материали, които са събрани 

в настоящия сборник. Част от тях са: 
 

Български туристически съюз 
www.btsbg.org

 
Уикипедия България 
www.wikipedia.org

 
Интернет страница 
www.tourism-bg.net

 
Форумът на 

www.kaldata.com
 

Интернет страница 
www.dechica.com

 
Интернет страница 

www.100turobekta.com
 

www.beautybg.com
 

www.sites.google.com/site/tourist100bg
 

www.bansko.net
 

www.pravoslavieto.com
 

www.kordopulova-house.com
 

www.bulgariatravel.org
 

www.devnia.bg
 

www.bghotelite.com
 

www.bnr.bg
 

www.etar.org
 

www.caves.4at.info
 

www.museum-shumen.psit35.net

www.liternet.bg
 

www.rodenkrai.com
 

www.bulgariainside.com
 

www.georgi.unixsol.org
 

www.bulgarian-mountains.com
 

www.helictit.org
 

www.btourism.com
 

www.manastiri.free.bg
 

www.nasamnatam.com
 

www.jicabg.com
 

www.kalofer.com
 

www.blog.bg
 

www.the681.com
 

www.getika.com
 

www.rezervaciq.com
 

www.religiology.org
 

www.historymuseum.org
 

www.bulgariainside.com
 

www.tourist-place.com
 

www.rozhen.com
 

www.diplomatic-bg.com
 

и много други... 
БЛАГОДАРИМ ВИ! 
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