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Айфеловата кула – е символът на Париж, Франция. 
Кулата е сред най-посещаваните Архитектурни 
обекти в Света. Носи името на проектанта си –
Александър Густав Айфел. Идеята е революционна 
за времето си – за първи път се използва и е 
построена е за около 2 години.  Кулата е висока 324 
м. и се състои от три нива. В периода 1889-1930 това е 
най-високата сграда в света. На трите етажа има 
ресторанти, барове и наблюдателни площадки. 
Заслужава си да се посети всеки един от тях, тъй като 
те предлагат различни гледки и перспективи към 
града. Под нея се разстила зеленината на Марсово 
поле - бивш военен плац, превърнат в прекрасен 
парк. Айфеловата кула привлича средно около 7 000 
000 туристи в годината и това я прави най-
посещаваната забележителност в Париж. 
Изграждането на Айфеловата Кула струва 6,5 
милиона франка, като са участвали 50 инженери и 
240 работника.

Всяка година 6 милиона туристи посещават тази 
забележителност. Гледката от върха на кулата 
определено не е за изпускане!

Айфеловата кула



САГРАДА ФАМИЛИЯ

Саграда Фамилия е символът на Барселона и е 
един от най-посещаваните обекти в Испания. 
Внушителният размер и уникалните фасади на 
този храм са достойни за възхищение, с 
невероятният интериор, красивите стъклописи и 
символиката във всеки един елемент. Проектът 
на катедралата включва три величествени 
фасади: източна, посветена на рождеството на 
Христос, западна – Страстите Христови, и южна 
– възхвала на името му, която е и най-голяма от 
всички. Всяка фасада има по четири кули, 
символизиращи дванадесетте апостоли. 
Заоблената кула във форма на купол над 
апсидата е символ на Божията майка. Четири 
големи кули, посветени на четиримата 
евангелисти, обграждат централната, най-
висока кула, символизираща Спасителя. 
Сградата е проектирана от Гауди в края на 19-ти 
век, а строежът започва през 1882 г. Въпреки, че 
не е довършена изцяло, Саграда Фамилия е 
една от световноизвестните религиозни 
постройки. 



КОЛИЗЕУМЪТ

Колизеумът е символ не само на Рим и на Италия, а и на силата на цяла една велика империя. 
Строителството му започва император Веспасиан през 72 г. сл. н. е., а неговият син Тит го 
открива. Когато амфитеатърът бил завършен, той можел да побере повече от 50 000 седящи 
човека. В древността бил дълъг 189 метра, 156 метра широк и 50 метра висок, а строежът 
отнема 8 години. Игрите са започнали в прослава на боговете, но много бързо са загубили 
религиозния си привкус и е останало само зрелището, често кърваво. Сред най-популярните 
били битките между гладиаторите, между животни, военноморски игри, при които арената е 
била наводнявана. Арената на Колизеума служела и за наказание на престъпниците. По 
време на Средновековието е бил крепост, а през 15-16 век е разграбен и превърнат в 
каменоломна. Едва през XVIII век папа Бенедикт XIV успява да спаси останалото от 
амфитеатъра. Малко по-късно е започната и реставрацията на Колизеума. Днес Колизеумът е 
най-голямата туристическа атракция в Рим, а туристите, които го посещават са милиони.





СВЕТА СОФИЯ

„Света София“е монументална обществена сграда в 
Истанбул, Турция. Била дълго време християнска 
катедрала, по-късно сред главните джамии на 

Константинопол и днес продължава да работи като 
джамия. Първоначално построена през 360 г., 

църквата е разрушавана на два пъти при обществени 
безредици. Съвременната сграда е построена през 

532 – 537 г. „Света София“ е смятана за най-яркия 
образец на византийската архитектура и оказва 

значително влияние и върху монументалната 
архитектура през Османската епоха. Цялата 

вътрешност на църквата е облицована със златни 
мозайки и скъпи видове мрамор. Много от 

мраморните колони са докарани от стари езически 
храмове от антични градове в Мала Азия. Строежът и ̀

изпразва имперската хазна. Впечатляващо инженерно 
постижение за времето си, „Света София“ в 

продължение на хилядолетие е най-голямата църква в 
света, а днес е четвъртата по площ. 





БРАНДЕНБУРГСКАТА ВРАТА 

Бранденбургската врата е триумфална арка, 
издигаща се на западната страна на площад 
„Париж“ в Берлин. Изградена е в периода 1789 –
1793 г. по нареждане на пруския крал Фридрих 
Вилхелм II. Това е един от най-известните символи 
на Берлин, с който са свързани множество важни 
исторически събития от 19 и 20 в.  Бранденбурската 
врата има 12 дорийски колони – по шест колони от 
двете страни, като по този начин се оформят пет 
входа. В миналото на гражданите се позволявало 
да използват само двата най-външни входа. На 
върха на врата е разположена квадрига – бойна 
римска колесница, водена от четири коня. Тя се 
управлява от Виктория – римската богиня на 
победата. По време на Берлинската битка в края 
на Втората световна война в Европа 
Бранденбургската врата е сериозно повредена. 
Арката е възстановена напълно през 1956 година, а 
квадригата с триумфалната корона през 1958 
година.





БЪКИНГАМСКИЯ ДВОРЕЦ 

Бъкингамския дворец – От 1837г. Бъкингамският 
дворец е резиденция на британските монарси и 
каква екскурзия в Европа би било ако не посетите 
дома на Английската Кралица. Дворецът е 
разположен в най-атрактивната част на Лондон –
Уестминистър. В самото начало на това място е 
имало градска къща на Дюка на Бъкингам. Тя била 
построена 1703г. През 19 век са построени и 
другите сгради и така през 1837г официлно е 
обявен Бъкингамския дворец. Дворецът има 19 
приемни зали, 52 спални,188 стаи и 78 бани. Тук се 
намира и най-голяма частна градина в 
Лондон,където кралицата организира приеми и 
тържества. Градината се простира на площ от 16 
декара. През пролетта в нея грейват милиони жълти 
нарциси. Влизнето за посещение от туристи в 
Бъгингамския Дворец е разрешено само от 
началото на август до началото на септември. 
Пазачите през парадния вход, смяната на караула 
и още хиляди интересни неща, заради които си 
струва да дойдете тук.





ДВОРЕЦЪТ „ШЬОНБРУН” 

Дворецът „Шьонбрун” е бил лятна резиденция на хабсбургите, построена през 1696–1713 г. 
на мястото на ловна къща. Известен е с това, че по време на окупацията на Наполеон, тук 
се намирал щабът на императора, а в една от залите е свирил 6-годишният Моцарт. Тук 
има 1440 стаи, чийто интериорът е подобаващо величествен, с изрисувани тавани, 
кристални полилеи и позлатени орнаменти. Паркът към двореца е направен по френски 
образец с подрязани дървета, митологични скулптури и фонтан на Нептун. През лятото в 
дворцовия театър се провеждат музикални спектакли и концерти. В парка към двореца се 
включват още панорамната площадка на Мария Терезия „Глориет”, Къщата на палмите, 
Къщата на пеперудите и великолепната Виенска зоологическа градина - най-старата в 
света. Във вътрешността на замъка е разположен малкият швейцарски двор, където се 
намира императорският параклис. Като един от най-добрите образци на архитектурните 
стилове рококо и барок, от 1996 г. дворецът е част от световното културно наследство на 
ЮНЕСКО.





ЗАМЪКЪТ НА ДРАКУЛА

Замъкът “Бран” се намира в Карпатите, на около 50 км 

югозападно от Брашов. Това е средновековна крепост, 

чието име винаги се асоциира с легендата за Дракула. 

Построен през 1377 г. за да защитава Брашов от унгарците, 

а по-късно и от настъпващите турци, замъкът е разположен 

на върха на хълм, откъдето се открива живописна гледка 

към едноименното село. Според историците истинското 

име на граф Дракула е Влад Цепеш. Той е известен като 

изключително жестока личност, особено към крадците и 

враговете си. Заловените и осъдените са били набучвани 

на дълги колове, докато не умрат от загуба на кръв. Въпреки 

всичко Дракула е своебразен фолклорен герой за 

местното население, което го почита заради твърдостта, с 

която той се изправя срещу турците и някои от влашките 

благороднически семейства. Днес посетителите могат да 

влязат и да разгледат покоите на легендарния граф. В 

близост до ”Бран” е изграден етнографски музей на 

открито, който представя характерните за района стари 

румънски къщи.





ЧЕРВЕНИЯТ ПЛОЩАД

Червеният площад, по-известен като "Красная 
площадь"  е най-старият площад в Москва. Намира 
се край североизточната стена на Кремъл. На запад 
от него се разполага Московският Кремъл, на изток -
ГУМ и Китай-город, на север - Историческият музей и 
Съборът на казанската икона на Божията майка, а в 
южната му страна пред Спаската кула се намира 
катедралният Храм "Свети Василий Блажени". 
Дължината на площада е 330 м, а ширината - 70 м. 
През Средновековието е служил като място за 
произнасяне и изпълнявяне на смъртни присъди. Пред 
храма „Василий Блажени“ се намира паметникът на 
Минин и Пожарски, а до кремълската стена -
Мавзолеят на Ленин. До него по протежение на 
стената е разположен некропол, в който са 
погребани държавни и военни дейци от съветския 
период на държавата. На площада започват да се 
провеждат военни паради, най-известният от които е 
Парадът на Победата на 9 май 1945 г. Достъпът до 
площада е свободен, с изключение на дните, в които 
е отворен Мавзолеят.



АКРОПОЛЪТ В АТИНА 

Акрополът в Атина – Ако се интересувате от 

исторически забележителности сте на 

правилното място. Счита се че Акрополът 

датира още от Микенската епоха ( 2 г пр.н.е ) и 

че именно тук е бил царския дворец. „Златният 

век” в развитието на Атина е през 447 г пр.н. е. 

По заповед на Перикъл започва усилено 

строителство на тази местност. Сама по себе 

си думата „Акропол „ означава „ горен град”. 

Определено си отговаря на името, защото е на 

около 150 м надморска височина. Тук се 

намира Партенона, храмът на богинята Атина. 

Изящен и красив, той е построен изцяло в 

дорийски стил.

Вечер целият комплекс е красиво осветен.





Древноримският град ,,Нове’’ забравената 
столица на готите

Изготвили:Весела и Пламена 12Б



История

Великото преселение на народите внася поврат в развитието на 
античния свят. За няколко века картата на Европа се променя из 
основи, появяват се и изчезват многобройни племена и народи. 
Един от тези народи е готският. В продължение на десетилетия Нове 
е център наготските федерати в римската империя.
Като основен граничен пункт на империята на североизток, Нове е 
свидетел на Великото преселение на народите и на сблъсъците 
между немските племена, скитските народи, славяните и Рим, а по-
късно Византия. Първите готски нашествия в Мизия са от първата 
половина на 3 в. В 250-251 г. готският вожд Книва нахлува в 
балканските провинции, превзема столицата на провинция Тракия 
Филипополис и разбива войските на Деций, който става първият 
убит в сражение римски император. По време на същия поход 
въпреки обсадата на Нове от войските на Книва, крепостта успешно 
се защитава и не пада в ръцете на готите. През следващите 
десетилетия следват още няколко готски нашествия в Мизия. В 376 г. 
те получават статут на федерати и се заселват в границите на 
Римската империя с разрешението на император Валент. Същите 
тези федерати организират нееднократно бунтове, като за дълъг 
период от време стават пълновластни господари в провинциите 
Мизия, Тракия, Хемимонт и Македония. Най-успешният водач на 
подобни бунтове е Аларих I, издигнат от тракийските готи и други 
германски племена за крал, който в 410 г. превзема за пръв път 
сърцето на античния свят Рим.



От средата на 4 в. готи-християни се заселват в Долна Мизия след 
като започват гонения на християни в готските земи на север от 
Дунава. Техен епископ и водач е Вулфила, който създава готската 
азбука и превежда за пръв път Светото писание на готски език. 
Вулфила е мисионер и покръства не само готи, но и други жители 
на местните територии, участва в няколко вселенски църковни 
събора и е един от видните поддръжници на арианството. 
Мизийските готи са първите покръстени представители на 
германски племена и създават почвата за християнизация и на 
други германски племена - гепиди, вандали, руги. Остготите се 
появяват на територията на Римската империя през 5 в., когато под 
натиска нахуните преминават през р. Дунав. В балканските 
провинции се разполага компактно население от източни готи, 
присъединили се към своите западни братя, заселили се тук преди 
век - два. След 456 г. готите формират кралство в Панония, 
обединявайки бивши хунски остготи и вестготи под 
предводителството на Тюдемир. Към 473 г. панонските готи се 
преместват в Македония, където на мястото на починалия 
Тюдемир за водач е избран синът му Теодорих, покъсно известен 
като Теодорих Велики. Той повежда своите хора към Долна Мизия и 
прави нов опит за образуване на кралство в 474-476 г. 



Поради благоприятното стратегическо положение Теодорих избира Нове за своя резиденция и 
столица на готското кралство в периода от 476 до 488 г. сл.Хр.В 483 г. Теодорих е признат за 
армейски генерал и патриций от император Зенон, а следващата година е избран за консул и е 
дарен с крайдунавска Дакия и части от Долна Мизия. От Нове Теодорих води преговори с 
Константинопол, постигайки договореност да господства и да представлява императора в Рим, ако 
победи завзелия по-рано вечния град Одоакър. Така в 488 г. оттук започва знаменития поход на 
Теодорих към Рим, завършил с падането на Западната римска империя под управлението на 
остготския владетел.
Поради благоприятното стратегическо положение Теодорих избира Нове за своя резиденция и 
столица на готското кралство в периода от 476 до 488 г. сл.Хр.В 483 г. Теодорих е признат за 
армейски генерал и патриций от император Зенон, а следващата година е избран за консул и е 
дарен с крайдунавска Дакия и части от Долна Мизия. От Нове Теодорих води преговори с 
Константинопол, постигайки договореност да господства и да представлява императора в Рим, ако 
победи завзелия по-рано вечния град Одоакър. Така в 488 г. оттук започва знаменития поход на 
Теодорих към Рим, завършил с падането на Западната римска империя под управлението на 
остготския владетел.



Готите разтърсват устоите на римската империя и пишат световната 
история, а балансираното и мъдро управление на Теодорих Велики се 
оценява от редица анализатори като светъл лъч в тъмното 
средновековие. В продължение на около век център на новата 
готскоиталийска държава е Равена - най-разкошното и бляскаво 
кралство на готите. На Теодорих историята дължи легендарната Библия 
на Вулфила, безценен паметник на готската писменост - най-старата 
немска азбука и на християнизацията на немските племена. Библията 
на Вулфила (Codex Argenteus), съхранявана днес в Упсала (Швеция), е 
копие на превода на готския епископ от времето на готското кралство в 
Равена и е образец на народната реч на готите, претворена върху 
пурпурни страници със златни и сребърни букви. Величието на готския 
владетел се засвидетелства от факта, че Теодорих е прототип на Дитрих 
фон Берн в старогерманския епос “Песента на нибелунгите”. Дитрих е 
един от найсмелите рицари в сагата, заедно с Hildebrand, Waltharius 
(Walter), Gunther и Hagen.



Старият град
Днес



Манастир „Покров 
Богородичен“ - история и 

архитектура

Изготвена от: Петя Йорданова 



Местоположение

Манастирът “Покров Богородичен” се намира на 
3 км югоизточно от центъра на гр. Свищов. 
Местността е планинска и известна, както с 
манастира, така и с извора, чиято вода се 
смята за лечебна. 



Създаване на манастира

Манастирът е построен през 14 век на 
мястото на древно тракийско селище.

За историята на манастира не са останали
много сведения, но се предполага, че е много 
стар и е разрушаван многократно по време
на Османското владичество. 

В него са намирали убежище борците за 
национална свобода - Георги Раковски, Васил
Левски, Хаджи Димитър и Филип Тотю.

Изцяло е обновен през 1894г., а в днешния си 
вид е от края на XX век.



Архитектура

В архитектурно отношение манастирът представлява
комплекс от съборна черква, две нови жилищни сгради и 
стопанска постройка.



Легенди

Една от легендите разказва, че богатият грък – княз 
Кантакузин, който бил изпратен от султана за управител на 
васалното Влашко, след изтичане на мандата му, бил повикан
отново в Цариград. 

Научил обаче, че негови врагове са му подготвили убийство, 
когато стигне в столицата. На връщане от Влашко, князът
спрял в Свищов, останал там и вдигнал със свои пари разрушения 
стар манастир до града. С божията помощ успял да се справи с 
интригите в султанският двор и да се оправдае. Накрая отново
бил назначен за княз във Влашко. 



Манастирът е прочут из цялата страната с чудотворната икона 
на Света Богородица, която притежава силата да помага на 
молещи се при безплодие и тежки очни болести. 

За иконата също има легенди - преди години по време на турско 
робство, дошъл в Свищов богат турчин от Солун с бездетната си 
сляпа съпруга.

Една нощ на жена му насън се явила Света Богородица, която й 
казала да отиде в Свищовския манастир. В манастира 
бездетната измила очите си и корема с лековитата вода от 
извора, помолила се и на иконата Света Богородица. 

След няколко месеца жената прогледнала и забременяла. В знак на 
благодарност мюсюлманското семейство направило дарение за 
златен обков на иконата на Божията майка.  



Иконата е известна и с името „Богородица със 
счупения пръст“, защото още една легенда 
гласи, че туркиня дошла, но вместо да се 
помоли тя отчупила единия златен пръст на 
Божията майка и избягала с него. На 
следващата година й се родило дете без 
пръсти на едната ръка. Чак когато върнала 
откъснатия пръст в манастира, на детето й 
израснали някои пръсти. 

Друга пък история гласи, че румънска 
знахарка(лечителка, който лекува с билки)
дошла разгневена в манастира, защото 
иконата й отмъквала клиентите и от ярост 
откраднала  пръста. Смъртта я сполетяла, 
когато се връщала обратно с лодка през 
Дунава, но лодката се разцепила на две на най-
дълбокото място в средата на реката. 
Жената потънала заедно с пръста на 
иконата. 



Преди няколко години жена от Варна на която иконата 
помогнала, дала средства, с които счупеният пръст отново да 
бъде поставен на ръката на Божията майка. Тази жена 13 години 
не можела да зачене и дошла в манастира, помолила се на 
иконата, пила вода от извора и преспала в църквата. 

На другата година жената забременяла с тризнаци. 



Надеждите на хората

За жителите на община Свищов манастирът е от особено
значение и играе важна роля за духовното израстване и 
обединение на населението.

Хиляди вярващи от Турция, Италия, Австрия и дори 
далечна Япония ежегодно посещават манастира „Покров 
Богородичен“ и търсят спасение от мъките си, надежда за 
бъдещето или просто идват да благодарят на образа на 
Дева Мария за споходилите ги щастие и успехи.



Местността ,,Паметниците’’ 
– от къде изгря свободата



Много са паметните места по родната земя, 

свидни за всеки от нас и превърнали се в 

легендарна част от историята за 

Освобождението на България.

Ако пътувате към Свищов от изток, пътят, извиващ се 

непосредствено край река Дунав, много скоро след село 

Вардим ще ви отведе край местността “Паметниците.” Тук 

- в низината, образувана от малката рекичка Текир дере и 

нейната околност, през 1877 година, бил разположен

лагерът на турците.Точно от това място тръгва и 

победоносното шествие на руските войски, притекли се в 

помощ на българския народ.



Форсирането на голямата река е възложено на 

ген.Драгомиров, който още в началото на десанта, 

се обръща към войниците си с думите:”Нас, гледа

цяла Русия.За нас, няма фланг, няма тил.Има само 

фронт.Или отвъд Дунава, или в Дунава”.

Със заявяването на подобна смелост и решителност, в 

ноща на 26 срещу 27 юни’1877 година, се поставя

началото на един от най-известните и успешни

десанти във военната история на света изобщо.От

тук, започва освободителният поход на русите, който

много скоро ще доведе изгрева на Свободата за 

измъчения български народ.В резултат на блестящо

проведения десант от руската войска и последвалите

кръвопролитни битки с турците след стъпването на 

българска земя, град Свищов се превръща в първият

наш свободен град.



Идеята за увековечаване на освободителната мисия на Русия по време на войната

от 1877-1878 година и загиналите тук 812 души, се поражда спонтанно и 

естествено сред офицерите и войниците още по време на военните

действия.Изграждането на паметниците започва веднага през 1878 година, със

средства в размер от 165 хиляди рубли, отпуснати от руския император.Много

скоро, тук са издигнати седем обелиска, изработени в мраморна работилница в 

град Одеса.Шест от тях са с височина 2,40 метра, а седмият, който се явява

централен, е с височина от 4,50 метра. Оформянето им не се различава

съществено от традиционните за времето гробни паметници. Украсата се състои

най-често в издълбани в камъка цветя, пълзящи храсти, птици и кръстове. На 

паметниците са изсечени следните надписи: „ 54-ти Мински полк, прапор. 

Каненберг, щабс капитан Петров”, 54- Волински полк полк щабс кап. Брянов”, „ 

54-ти Мински пол. Прапор. Рьшкин”, „ 53-ти пехот.полк.прапор. Федоров”, На 

руските войници паднали в бой 15 юни 1877г.”





Парк “Паметниците” се намира в непосредствена близост до римския град Нове. Тук през 

нощта на 27 юни, в местността Текир-дере, е извършен един от най-известните и успешни 

десанти във военната история на света. С тези боеве се поставя и началото на Руско-турската 

война, в резултат на която България е освободена от османско робство.

Паркът е посветен на паметта на дадените 812 

жертви. Идеята за увековечаване освободителната 

мисия на руските войски по време на войната 1877-

1878 година спонтанно се поражда сред офицерите и 

войниците още в хода на военните действия, 

разказаха историци от дунавския град. Официално 

въпросът за издигане на паметници по бойните 

полета на загиналите във войната, а така също и на 

местата, където се водят най-кръвопролитните бойни 

действия, се поставя през лятото на 1878 година от 

Главното командване на Дунавската армия.

Изграждането на 

паметниците започва още 

през 1878 г., като руският 

император отпуска средства 

в размер на 165 хиляди 

рубли. Оформянето не се 

различава съществено от 

традиционните за времето 

гробни паметници. Украсата 

им се състои най-често в 

издълбани в камъка цветя, 

пълзящи храсти, птици и 

кръстове.



През 1878 година, по поръчка на Руското 

правителство в памет на загиналите руски 

войници, край Свищов са издигнати седем 

обелиска. Те са изработени в мраморните 

роботилници на Одеса. Шест от тях са високи 

2,40 м, а седмият, който е централен – 4,50 м. 

На паметниците са изсечени следните 

надписи: „ 54-ти Мински полк, прапор. 

Каненберг, щабс капитан Петров”, 54-

Волински полк полк щабс кап. Брянов”, „ 54-

ти Мински пол. Прапор. Рьшкин”, „ 53-ти 

пехот.полк.прапор. Федоров”, На руските 

войници паднали в бой 15 юни 1877г.”.

Паметникът, посветен на руския император 

Александър Втори, е издигнат през 

1881година на няколкостотин метра източно 

от „Братската могила”.



Паметникът е висок 24 метра и широк 7.5 м. От 

вътрешната страна на оформените като арка две вдигнати 

ръце е изобразена скулптурна композиция на руски войни 

в цял ръст и пълно бойно снаряжение. Открит е 

тържествено на 27 юни 1984 г. През 2007 година по повод 

130-годишнината от Освобождението на Свищов 

президентът Георги Първанов открива светлинната 

композиция на паметника “От тук изгря свободата”, като 

при ясно време художественото лазерно осветление може 

да се види и от Стара планина.

От 1969 година мястото в долината на р. Текир-дере е 

обявено за исторически резерват.



А местността "Паметниците" – старателно и 

добре поддържана, въпреки отдалечеността си 

от малкото крайдунавско градче, е любимо 

място на свищовлии за разходка и отдих



Световни туристически 
забележителности

От: Симона Гъдева 12а клас

и

Евелина Минчева от 12б клас



Пирамидите в Гиза - Египет

 От времето на тяхното неподвластно на логиката изграждане 
пирамидите в Гиза въплъщават древността, мистерията – и дават 
повод за невероятни хипотези.

 „От върха на тези гробници – провиква се Наполеон – ви гледат 
четиридесет столетия!“ Пирамидите са единственото чудо на 
древния свят, което е оцеляло почти непокътнато.

 Погребалната голяма пирамида на Хеопс (или Хуфу) е най-старата 
в Гиза и най-голямата в света, изградена около 2500 г. пр.н.е. от 
близо 2,3 милиона варовикови блокове, тежащи средно по 2,75 
тона и придвижвани от 100 000 роби.

 Три по-малки пирамиди в съседство принадлежат на Хеопсовите 
царици или сестри. Сфинксът (Абу ’л-Хол, „Бащата на ужаса“) е 
разположен наблизо, странна фигура с тяло на лъв, лице на човек 
и царска брада. Шумното звуково-светлинно представление, 
което се провежда всяка вечер след залез слънце, е 
мелодраматично, но все пак изненадващо забавно нахлуване в 
историята на фараоните.





Ниагарският водопад - Северна 
Америка
 Интересното е, че се простира на територията на две държави и между 

градовете-близнаци Ниагара Фолс (САЩ) и Ниагара Фолс (Канада). Иронията 
е, че най-големият от тях (Подковата) всъщност се намира на територията на 
Канада. Е, няма как да отречем ненадминатия талант на американците да 
приписват чужди неща на собствената си сметка. Освен че е много красив, 
Ниагарският водопад е и ценен източник на хидроелектрическа енергия. 
Падащата от 54 метра водна маса задвижва мощни турбини, които 
произвеждат ток за близките щати – Онтарио (Канада) и Ню Йорк (САЩ). 
Водопадът е с ледников произход и се е формирал преди около 10 000 години. 
С времето той се е преместил с няколко километра встрани, заради корозията. 
На няколко пъти замръзва изцяло, а картинката е покъртителна – сякаш 
времето е спряло, замръзнало за миг в студена тишина. Опитите на човека да 
впрегне могъщите води на Ниагара за производство на електричество 
датират още от 1759 година, когато младият лъмбър Даниъл Джонкернс се 
оказва особено креативен, построявайки малък канал над водопада, за да 
задвижва дъскорезницата си. Малко по-късно пък двамата предприемачи 
Огъстъс и Питър Портър купуват целия водопад и дори околните площи от 
държавата в лицето на правителството на щата Ню Йорк. 





Стоунхендж - Великобритания
 Една от основните причини се крие в мистерията – все още не се знае точно 

какво е било първоначалното предназначение на конструкцията, макар че 
повечето теории се обединяват около идеята за древна религиозна и 
астрономическа функция. Разбира се, не липсват и по-смели предположения 
като това за намеса на извънземни, което пък по-скоро поставя много нови 
въпроси, отколкото да дава отговори.

 Стоунхендж може да служи като лунен календар – чрез разположението на 
камъните се предсказват всички лунни събития за хиляди години напред. За 
да бъдат прогнозите точни обаче, „календарът“ трябва да бъде настройван на 
всеки 300 години, като камъните се преместват с по едно място. Според някои 
теории мястото е било използвано и за поклонение пред древните божества, 
както и за погребение на важни особи. Каквато и да е истината за 
построяването на Стоунхендж, конструкцията със сигурност е била важна, тъй 
като е отнела изключително дълго време и много усилия. Според археолози и 
историци началото й е поставено преди близо 5000 години, а изграждането е 
продължило почти 15 века. Монументът се състои от външен кръг от 30 
каменни стълба с височина над 3 метра и тегло повече от 25 тона. Върху тях да 
подредени 30 трегера, които тежат по 6 тона, които образуват непрекъснат 
кръг. Има и по-малък вътрешен кръг, отново образуван от стълбове и трегери.





Забранения град (Пекин) - Китай
 Забраненият град е дворцов комплекс в центъра на Пекин. До революцията 

през 1911 г. тук са живеели и управлявали китайските императори от 
династиите Мин и Цин. Достъпът до двореца бил забранен за обикновеното 
население, което обяснява името му. Строежът на дворцовия комплекс 
започва в началото на 15 в. За целта тук са привлечени хиляди майстори и 
работници, които изграждат множество двореци, административни сгради, 
библиотеки, храмове, павилиони, улици, градини и дворове. Строен в 
продължение на 15 години, дворцовият комплекс е истински град в града, 
отделен от външният свят с 11 м. висока, 8,62 м. широка и 3400 м. дълга 
правоъгълна червена стена, заобиколена широк 52 м и дълбок 6 м ров с вода, 
наричан "Златна вода". Броят на стаите е ограничен до 9999, защото според 
китайците числото 10 000 символично представлява "безкрайност", а само 
боговете можели да притежават дворец с 10 000 стаи.

 След обявяването на Китай за република 6-годишният император Пу И е 
принуден да абдикира, но новият политически режим позволява на 
императора да задържи титлата си и да остане да живее във Вътрешния двор 
на Забранения град, а Външният е предаден на републиканските власти. След 
1924 г. императорът е принуден завинаги да напусне двореца, който получава 
статут на музей. Забраненият град е включен в Списъка за световното 
културно и природно наследство на ЮНЕСКО през 1987 г.





Планината Ръшмор - САЩ

 Планината Ръшмор е национален паметник в САЩ, 
разположен в района на гр. Кийстоун, окръг Пенингтън, щата 
Южна Дакота на височина от 1745 метра. Символизира първите 
130 години от историята на САЩ. 

 Между 1927 г. и 1941 г. върху площ от около 5 кв. км са 
издялани лицата на 4 американски президенти, от ляво 
надясно: Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор 
Рузвелт и Ейбрахам Линкълн. Те са избрани заради тяхната 
роля в опазването на страната и разширяването на 
територията ѝ. 

 Целият мемориален комплекс „Планината Ръшмор“ е изграден 
с първоначална цел да се привлече по-голям брой туристи към 
Блек Хилс. Най-много посетители тук има през лятото, около 
юни и август, но по-удачното време за посещение е или през 
април-май, или периода от септември до октомври. Туризмът в 
Южна Дакота е втората по приходи индустрия, като 
„Планината Ръшмор“ е най-голямата туристическа атракция. 
През 2004 г. над 2 милиона посетители са пътували до 
мемориала. 





Русия - Храм "Възкресение 
Христово" в Санкт Петербург

 „Възкресение Христово“ е православна църква, която се 
намира в Санкт Петербург, Русия. Построена е на мястото, 
на което император Александър II е бил смъртоносно ранен 
през 1881 г. Оттам идва и името на църквата – Църквата на 
нашия спасител върху пролятата му кръв. Строителството на 
църквата започва през 1883 г. по времето на Александър III и 
завършва през 1907 г. по времето на Николай 
II. Архитектурата на сградата е събирателен образ на руски 
православен храм от Москва и Ярославъл от XVI-XVII век. 
Куполите са оцветени в разноцветни багри. Освен отвън, 
църквата е изключително живописна и отвътре. Интериорът 
е осеян с красиви мозайки. Разположена е на канал 
„Грибоедов“ (на руски: кана́л Грибое́дова) в Санкт 
Петербург. Храмът е сред основните забележителности на 
града. Църквата "Спасителят на кръвта" е най-сниманата 
църковна сграда в Санкт Петербург. Със своите заоблени 
куполи, обхванати от златни кръстове, църквата лесно се 
забелязва и привлича вниманието на туристите.





Плаващият пазар в Тайланд

 Плаващите пазари са явление, присъщо само за страните от Югоизточна Азия и 
най-вече за Тайланд. В древността реките и каналите са били основните 
транспортни пътища в страната. Плаващият пазар на Банкок е най-популярният и е 
най-големият на вода в Тайланд. Наричат го „Дамноен Садуак”.

 Местните хора разказват, че канала, на който се намира „Дамноен Садуак”, е бил 
изкопан по заповед на крал Рама IV през 1866 година. По това време каналът 
съединявал две реки и служел за транспортен канал. Плаващият пазар започва да 
функционира през 1967 г. като днес тук идват хиляди туристи, любопитни да видят 
това явление.

 Каналите в и около Банкок са важен елемент от транспортната система - те 
улесняват комуникацията между различните райони на града, а и до днес много 
хора живеещи по протежението на каналите често използват лодките като основно 
средство за придвижване.

 Сутрин към пазара започват да приижда потоци от лодки, натоварени с дрехи, 
сувенири, екзотични плодове, но най-вече с храна. Продавачите се надпреварват 
да ви предложат всякакви национални тайландски ястия, приготвени направо 
пред вас, на печка поставена в лодката. Както продавачите, така и купувачите се 
придвижват по плаващия пазар изключително само на лодки. Атмосферата на този 
оживен, шумен и колоритен азиатски пазар, предразполага посетителите да 
пазаруват, а трудно може да се сдържи човек да не купи абсолютно нищо.







Великата китайска стена -Северен 
Китай

 През 3-ти в.пр.н.е. императорът-обединител на 
Китай Цин Шъхуан дава заповед да се съединят 
съществуващите участъци в една непрекъсната 
линия, а тези извън определената линия да 
бъдат разрушени и така се създава "Стената от 
1000 ли". Великата стена се превръща в символ 
на обединението на Китай. На запазена стела, 
поставена до една от заставите, са разчетени 
думите на Цин Шъхуан:"Аз присъединих 
отделните княжества и обединих Китай, 
разруших старите стени и застави за да свържа 
защитните съоръжения на шестте царства. 
Положението е стабилно, моят народ живее 
щастливо, мъжете работят в полето, а жените се 
занимават с тъкане." 





Мачу Пикчу - Куско, Перу
 Мачу Пикчу (буквално Стар връх) е архитектурен комплекс в съвременно 

Перу, построен от инките през 15 век.Той влиза в Списъка на световното 
културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Дворците, храмовете и 
домовете са на 2 430 м. надморска височина в Андите. Наричан е още 
"Изгубеният град на инките". Бил е създаден като свещена планинска 
резиденция на великия владетел на инките Пачакути век преди неговата 
империя да падне, тоест приблизително към 1440 г., и е функционирал до 
1532 г., когато испанците нахлуват в територията на империята. През 1532 
г. всичките му жители тайнствено изчезват. Със скромните си размери 
Мачу Пикчу не може да претендира за ролята на голям град — в него има 
не повече от 200 строителни съоръжения. Като цяло това са храмове, 
резиденции, складове и други помещения. В голямата си част те са 
изработени от добре обработен камък и плътно прилепнали една в друга 
плочи. Предполага се, че там са живеели до 1 200 души, които се 
прекланяли пред бога на Слънцето Инти и отглеждали селскостопански 
култури на терасите. Площта на светилището е 325 кв.м. Средна височина 
е 2350 м . За града на инките, който векове наред се е крил от чужди очи 
високо в джунглата на перуанските Анди (2350 м) над река Урубамба, и 
неговите обитатели няма останали писмени сведения (инките не са 
имали писменост). Не е ясно и защо са го напуснали - една теория казва, 
че ги е прогонила епидемия от едра шарка. Смята се, че градът е бил 
населен, докато испанците превземат Перу през 1532 г.





Чичен Ица -Юкатан, Мексико

 Чичен Ица е древен град на маите и толтеките на 
полуостров Юкатан в Мексико. В превод името означава 
„при кладенеца на племето ица“. На полуостров Юкатан 
няма течащи реки и затова трите естествени дълбоки 
кладенеца на мястото са го направили притегателен център 
за заселване.

 В Чичен Ица може да се види и огромна площадка за игри с 
топка. Тя е оградена от две паралелни стени, които са 
високи 8.2 м и дълги 83 м, а разстоянието между тях е 27 м. 
От двете страни на площадката има храмове. В западната 
част на площада е друга известна забележителност – Храмът 
на воините. В основата му стои пирамида с основи 40 на 40 
метра. Пред него има площадка с четири реда колони, чиято 
височина достига 3 м. На повечето от тях са изобразени 
толтекски воини. Някога колоните са поддържали покрив, 
но сега от него нищо не се е запазило. Храмът е украсен със 
скулптури и фрески, характерни за изкуството на толтеките 
– образи на ягуари и орли.





Колизеумът - Рим, Италия

 Колизеумът, който се вижда от всички хълмове на града, е 
един от най-известните паметници на древния свят. 
Построен е през 70 г. от император Веспасиан, но не е бил 
открит до 80 г. Тук спокойно се събирали 50 000 души във 
време, когато населението на Рим е било около 200 000. 
Истинското му название е Амфитеатърът на Флавий. 
Предполага се, че името му е произлязло от “колосален” -
заради колосалната статуя на Нерон с височина 34 м., която 
била издигната наблизо. Малцина знаят, че освен за 
гладиаторски сражения и борби с животни, Колизеумът се е 
използвал и за морски битки, като за целта арената се е 
пълнела с вода. След краха на Римската империя той е 
разграбен и превърнат в каменоломна, откъдето се добивал 
строителен материал. Едва през 18 в., папа Бенедикт го 
обявява за обект с национално значение.





Тадж Махал -Агра, Индия

 Тадж Махал - уникален храм, символ на любовта 
и един от световните паметници на културата. 
Това е най-прекрасното и ненадминато творение 
на мугалската архитектура. За да опише 
красотата на Тадж Махал, Рабиндранат Тагор 
поетично нарича храма “сълза на лицето на 
вечността” и “мечта, въплътена в мрамор”. 
Императорът на мугалите Шах Джахан -
Господар на света построява този изумителен 
паметник в памет на любимата си съпруга 
Мумтаз Махал. Строителството започва около 
1632 г. и е завършено около 1653 г. Всяка година 
Тадж Махал привлича между 2 млн. и 4 млн. 
посетители.





Операта в Сидни

 Операта в Сидни – корабът на мечтите в Долната земя

 Този истински шедьовър на архитектурата е един от символите на Долната
земя, както англоговорещите наричат Австралия, и впечатлява с 
нестандартния си дизайн вече повече от три десетилетия. Сградата изглежда
като кораб на мечтите с покрива си, наподобяващ издути от вятъра платна, 
сякаш всеки миг ще заплува в океана.

 Операта е най-прочутото творение на датския архитект Йорн Утсон, която му
носи и най-престижната награда за архитектура в света – Pritzker. Сградата се 
счита за една от най-емблематичните на XX век, доказваща, че и в 
архитектурата няма невъзможни неща, и е включена в списъка на световното
наследство на ЮНЕСКО. Строителството й започва през 1959 година и се 
оказва много по-сложно и скъпо от първоначалните планове. Затова се 
проточва цели 14 години и струва 14 пъти повече от предвидения бюджет. 
Процесът на работа не минава без кризисни моменти, като в един от тях, 
седем години след началото на изграждането, архитектът се оттегля от 
проекта и той е завършен без него.

 Операта е открита официално през 1973 г. лично от кралица Елизабет II, която
е държавен глава и на Австралия (страната е част от Британската общност). На 
церемонията звучи Деветата симфония на Бетовен, а небето над Сидни е 
озарено от фойерверки. Днес Операта, в която има 5 салона, е не само дом на 
многобройни културни спектакли, но и привлекателно място за туристи от цял
свят. На тяхно разположение са многобройни магазини, барове и ресторанти, 
а снимката пред уникалната сграда е скъп спомен за всички, имали щастието
да посетят Сидни.





Мостът ,,Голдън Гейтс”

 Една от най-красивите гледки в Съединенити американси щати е изгледът към
Голдън гейт бридж в Сан Франциско. Според данни на Американсия институт 
по архитектура от 1999 година, мостът е сред 5-те най-красиви архитектурни
забележителности на Съединените щати. Мостът Голдън гейт е завършен през
1937 година и е най-дългият висящ мост за времето на своето създаване. В 
следващите десетилетия са построени 8 моста, които надминават дължината
на Голдън гейт само с няколко педи.

 Мостът се разгръща над пролива Голдън гейт и разделя Тихият океан от 
залива Сан Франциско. Голдън гейт бридж продължава да бъде носител на 
„сребърния медал”, тъй като и до днес е вторият по дължина висящ мост в 
САЩ. Мостът Голдън гейт изпълнява изключително важната функция да 
свързва Сан Франциско с окръг Мерин. Безспорно мостът се утвърди като
международно признат символ на Сан Франциско и щата Калифорния.

 Освен своята важна инфраструктура роля, той е известен и с пркрасния си 
дизайн и величествени размери. Подпорните кули на моста са високи около 
750 футс, а самият мост е дълъг над два километра. Именно, поради тази
причина Голдън гейт е считан за най-фотографирания мост в световен мащаб. 
Ежедневно хиляди пешеходци се наслаждават на романтична разходка над 
океанската шир. Ако сте решили да преминете целия маршрут, между двата
края на мостта, бъдете сигурни, че това ще е една от най-увлекателните и 
носещи адреналин разходки. Освен приказната гледка към океана, можете да 
се насладите и на чудесни панорамни гледки към доста от 
забележителностите и сгради в град Сан Франциско.





Статуята на свободата

 Статуята на Свободата е паметник, който се издига на пристанището в Ню 
Йорк. Медната статуя е подарък от Франция за Америка още от края на 19 
век. Тя е символ на приятелството между двете нации. Статуята на 
свободата бележи стогодишнината от Независимостта на Съединените
американски щати.

 Скулптор на статуята е Фредерик Огюст Бартолди, а стабилната носеща
вътрешна метална конструкция е дело на Густав Айфел. Статуята на 
свободата се издига на 102 метра от остров Либърти.

 Статуятата на свободата е една от най-популярните американски
забележителности и олицетворява свободата и стремежа към нея.

 Статуята представлява образ на жена. Върху главата на фигурата има
корона със седем лъча, които символизират седемте континента. 
Двадесет и петте прозорчета в състава на короната, са символ на 
съкровищата на света. Във вдигнатата си дясна ръка жената държи факла, 
към която е добавено и знамето на Америка. В лявата й ръка е поставена
Декларацията за независимост, обявена на 4 юли 1776 година. В долната
част при краката на Статуята на свободата стоят разкъсаните вериги на 
робството.

 Статуята е изпълнена със замисъл и очарование и е едно от местата, 
които всеки турист би трябвало да види в Ню йорк. До нея се стига с 
корабче, а гледката, която се разкрива към Манхатан е най-добрата, 
която би могла да се види от която и да е точка на града.





Великденски остров

 Разположен на хиляди мили западно от континенталната част на 
Чили, Великденският остров е известен на местните жители като
Рапануи. Малкият остров е дом на около 7000 души, като огромното
мнозинство живее в Ханга Роа, единствения град на острова. Около 
половината от населението са местни рапануи и говорят на 
полинезийски език - останалите са от континенталната част на Чили. 
Най-известните жители, обаче, са нейните 400 моаи -непроницаеми
монолитни статуи, които са доста различни от останалите местни.

 Великденският остров за пръв път се заселва около 1000 г. пр.н.е. от 
полинезийски мигранти, чиито експертни резбари започват да 
произвеждат статуите на острова. Тези статуи се смятало, че
наблюдават островитяните и им осигуряват защита. Обществото
ставало все по-сложно. На Великден, през 1722 г., островът е бил 
„открит” от холандски моряк - и за един век търговците на роби са
унищожили населението.

 Следват християнските мисионери през 1860 година, а Чили се е 
прикрепил към острова през 1888 година. Отнема почти 80 години, за 
да могат хората от Рапа Нуи да получат пълно чилийско гражданство 
и право на глас, но днес те имат определена степен на автономия над 
острова, за който често се отнасят като Te Pito o Te Henua (Пъпа на 
света).





Белградска Крепост

 Белградската крепост е разположена на стратегическо място, на
хълм над сливането на големите реки Сава и Дунав. В античността
тук се развива римски военен лагер, в който е квартируван ІV 
римски легион "Флавия Феликс". В началото на VII век славяните
заселват Сингидунум - античния Белград. През ХV век, по време
на управлението на деспот Стефан Лазаревич, Белград за пръв път
става столица на Сърбия. По това време средновековната крепост
е реконструирана - изградени са впечатляващи укрепления. 
Построен е вътрешен форт в северозападната част на Горния град 
и укрепления в източната и западната част, просторен Долен град 
и пристанище на брега на р. Дунав. След като през 1521 г. султан 
Сюлейман Великолепни превзема Белград, крепостта
неколкократно сменя владетелите си - редуват се османско и 
австрийско управление, като войската на всяка една от двете
империи изгражда различни обекти във вътрешността на 
крепостта.

 Днес Белградската крепост представлява градски парк. В рамките
му могат да се разгледат военният музей на града, археологическа
експозиция, както и любопитен парк с модели на динозаври в 
естествен размер.





Държавен музей - Амстердам

 Държавният музей (Rijksmuseum) на Холандия е създаден през 1800 г. По 
това време той се помещава в Хага. Колекцията му включва предимно
картини и исторически предмети. През 1808 г. музеят се мести в новата
столица Амстердам и по-специално в Кралския дворец на площад Дам. 
Сегашната му сграда е издигната през 1885 г. В Държавния музей можете 
да се запознаете с холандското изкуство и история от Средновековието
до наши дни, както и с основните аспекти на европейското и азиатското
изкуство. Тук се съхраняват над 8000 произведения на изкуството и 
исторически експонати.

 Какво задължително да видите?

 Картина „Нощната стража“

 Това е най-известният шедьовър на Рембранд, завършен през 1642 г. 
Истинското име на картината е „Ротата на капитан Банинг Кок“, но когато
я откриват, тя е доста почерняла от времето, затова решават да я кръстят
„Нощна стража“. Картината е истински шедьовър заради играта на 
светлината, която е успял да пресъздаде Рембранд. Поръчителите обаче
не я харесват и оттук започва финансовото падение на художника.



Държавен музей - Амстердам
 Картина „Млекарката“

 Единствената картина на Йоханес Вермеер, на която е изобразена слуга, 
е „Млекарката“. По своето майсторство тя може да се сравнява само с 
„Момичето с перлената обица“. Тук основен акцент е светлината, която по 
невероятен начин разкрива наситените жълти и сини тонове. Картината, 
завършена през 1658 г., впечатлява с фотографския реализъм.

 Градината на музея

 Преди да влезете в музея, можете да се насладите на художествената
причудливост на градината, изпълнена със скулптура, проектирана от 
Пиер Куперс през 1901 г. Тук ще откриете огромно орехово дърво, 
красиви цветя, зони за игра и много инсталации. През лятото градината е 
домакин на редица временни изложби.

 Къщата на куклите

 В музея са изложени много странни и интересни предмети. Едни от най-
любопитните са къщите за кукли. Те датират от 17-и век и не си мислете, 
че къщите са били детски играчки. Те са изпипани до най-малкия детайл и 
са били нещо като скъпо хоби за заможни домакини. В тях можете да 
видите истински малки стъклени прозорци, порцеланови чашки и 
чинийки и други интересни детайли.





Бурдж Халифа
 Кулата Бурж Халифа (среща се и като Бурдж Халифа или Бурдж Калифа, а до 

завършването си беше известна като Бурж Дубай) е най-високата сграда в света с 
височина 828 метра. Небостъргачът бе открит на 4 януари 2010 г. с грандиозно 
звуково и светлинно шоу и фойерверки.

Ето няколко бързи факта за кулата Бурж Халифа:

 * В сградата се намира първият в света хотел “Армани” със 160 стаи, чийто
интериор е проектиран от едноименната модна къща.

 * На 124-тия етаж се намира наблюдателната площадка At the Top. До нея ще ви
отведе най-бързият асансьор на два етажа в света, който се движи с 10 метра в 
секунда. На 124-тия етаж се намира откритата тераса със зашеметяваща гледка
(има и телескопи), а на следващия, 125-и етаж, има 360-градусова площадка, 
декорирана като арабска машрабия (изнесена тераса) с 360-градусова панорама. 
Тук можете също да полетите до върха на Бурж Халифа чрез виртуална реалност
или да полетите над целия Дубай в мултимедийно шоу. 

 * На 122-рия етаж – изискан ресторант.

 * В сградата има 900 апартамента, 37 етажа с офиси, 144 апартамента „Армани” и 
подземен гараж с 3000 паркоместа.

 * Във водите на изкуствено езеро до кулата Бурж Халифа са разположени
Танцуващите фонтани – невероятна феерия от светлини, танцуващи водни струи и 
музика. Изградени са по подобие на фонтаните пред хотел Белажио в Лас Вегас, но 
разбира се са по-големи от тях! Хореографията е различна в зависимост от 
музиката, като засега има около 7-8 варианта, сред които “Time to say goodbye” на 
Андреа Бочели и Сара Брайтмън.





Емпайър Стейт Билдинг

 Емпайър Стейт Билдинг (Empire State Building) се счита за едно от 
Седемте чудеса на модерния свят, в които влиза и мостът Голдън Гейт
в Сан Франциско. Толкова величествен, грандиозен и сериозен, 
Емпайър Стейт Билдинг е разположена е в Манхатън в бесмъртния и 
вечен мегаполис Ню Йорк. Това емебелматично за Ню Йорк 
постижение на инженерното строителство в САЩ е кръстено на 
едноименния щат, наричан в миналото „Имперски щат”. Сградата на 
Емпайър Стейт Билдинг е разположена на Пето авеню №350, между 
33-та и 34-та улици. 

 Конструкцията на Емпайър Стейт Билдинг е проектирана от 
архитектурната фирма „Шрейв, Ламб и Хармън“. Емпйър Стейт
Билдинг е втората по височина сграда в САЩ след Сиърс Тауър в 
Чикаго, Илинойс. Небостъргачът в Манхатън е издигнат в сил ар деко, 
като официално е завършен през 1931 година и открит на тържествена
церемония от от тогавашния президент на щатите - Хувър. Емпайър
Стейт Билдинг е рекордьор, защото е първата сграда в света, която
надминава 100 етажа. В продължение на цели 41 години гигантът
няма равен по височина в Ню Йорк, докато най-накрая не е изместен
от почетното пърово място от двете кули на Световния търговски
център. 



Емпайър Стейт Билдинг

 След удара срещу Двете кули на 11 септември 2001 година Емпайър
Стейт Билдинг отново се счита за най-високата сграда в Ню Йорк. 
Грандиозните размери на Емпайър Стейт Билдинг включват цели 102 
етажа, които достигат до височина от 381 метра. Като прибавим и 
радиоразпръскващата антена, височината на Емпайър Стейт Билдинг
става 448 метра. За 102-та си етажа небостъргачът има цели 6 500 
стъклени прозореца. Точно 73 високоскоростни асансьора обслужват
работещите и посетителите в небостъргача. Емпайър Стейт Билдинг
заема обща площ от 200 000 кв. м, като за строителството му са
изразходвани 330 000 кв. метра бетон. 

 Емпайър Стейт Билдинг е построен за рекордно кратко време от 775 
дни, като гигантът е резултат от съперничеството между 
автомобилните компании "Крайслер" и "Дженерал Мотърс" за 
издигането на най-високата сграда. През 30-те години на миналия век 
крайният резултат и появата на подобна постройка, невиждана
никъде по света излиза около 41 милиона долара. По онова време
било невероятно престижно и страшно скъпо за фирма да наеме офис 
небостъргача. И до ден днешен обновяването на конструкцията и 
вътрешните механизми на Емпайър Стейт Билдинг непрекъснато се 
обновяват, като само за последните шест години за вложените
иновации са дадени над 67 милиона долара. 



Емпайър Стейт Билдинг

 В сградата днес се помещават офиси, банки, както и 
известните обсерватории, поместени на 86-ия и 102-ия етаж, 
откъдето се открива детайлна и спираща дъха гледка на 
целият Ню Йорк. Милиони туристи посещават всяка година 
Емпайър Стейт Билдинг . На 1 май 2006 година сградата чества
75 години от построяването. На втория етаж на небостъргача е 
поместена една от основните му атракции, а именно 
симулатор, който е открит през 1994 година. В него за около 25 
минути може да се потопите в почти реална въздушна
обиколка на целия Ню Йорк. 

 Като една от емблемите на най-големия щатски град Емпайър
Стейт Билдинг често е използван като фон на много снимки 
или пък мащабни кино продукции. Навярно една от най-
големите репрезентации на огромната кула е във филама Кинг 
Конг от 1933 година. Сцената, в която огромната маймуна се 
изкачва до върха, за да избяга от своите похитители е култова. 
По случай 50-годишния юбилей на лентата през 1983 година 
Емпайър Стейт Билдинг осъмва с огромна надуваема маймуна
върху себе си. 





Холивудска алея на славата

 Официално идеята принадлежи на президента на Холивудската
търговска камара Е. М. Стюарт. Така той искал да „увековечи славата на 
хората, чиито имена засягат целия свят“. През 1956 г. проектът е 
договорен и първият прототип на звездата е показан на местната
община. Според слуховете тя е изобразявала актьора Джон Уейн в синя 
звезда на кафяв фон, но цветовете съвпадат с тези на близкото кино и 
проектът отпаднал.

 Създаването на алеята е проблем до 1959 г. поради две съдебни дела. 
Първото е от местните собственици на имоти, които поискали 
обезщетение за изграждането на алеята, а второто от сина на Чарлз
Чаплин, чиято звезда американците отказват да поставят заради
политическите му възгледи. 

 ЧарлзЧаплин получава своята звезда през 1971 г., въпреки че е в първите
списъци.

 Няколко звезди са поставени едновременно, за да демонстрират
бъдещия проект. Но Джоан Удуърд е първата, която позира със звездата
за пресата. 

 Алеята преживява 8-годишна стагнация поради финансовата криза, нов 
скок на популярността през 80-те години и масивно възстановяване през
2008 г. Сега е сред основните атракции на Холивуд.





Град Петра
 Петра, наскоро избрана за едно от новите седем чудеса на света е древен 

град в днешна Йордания, столица на набатеите. Най-старите
археологични находки на това място датират от около 6 век пр.н.е. 
Според библейските текстове областта на Петра е населена от хоритите, 
предшественици на едомитите, но не е сигурно, дали самият град се 
споменава в Стария завет. Смята се, че на хълма над Петра се намира
гробницата на Аарон, брата на Мойсей.

 През 4 век пр.н.е. Петра е била населявана от набатеите. Градът има
мното благоприятното местоположение - кръстопът на два главни
търговски маршрута, затова и е бил важен търговски център - столица на 
богатство и разкош. Въпреки сухия район, в който се намира, Петра се 
снабдява с прясна изворна вода от многобройните канали и 
тръбопроводи около града. Много от фасадите на сградите са изсечени
през този период.

 С упадъка на държавите на Птолемеите и Селевкидите в края на 2 век 
пр.н.е. държавата на набатеите възвръща самостоятелността си. При 
Аретас III Филелин (ок. 85 пр.н.е. - 60 пр.н.е.) те секат свои монети, а 
столицата Петра се превръща в голям елинистичен център. Периодът на 
разцвет продължава и при Аретас IV Филопатър (9 пр.н.е. - 40).





Град Петра
 Римският управител на Сирия през 106 завладява държавата

на набатеите, която е превърната в римската провинция 
Арабия. Въпреки това, Петра продължава да процъфтява
като важен център в региона. От 1 век в Петра прониква и 
християнството, а Атанасий споменава за епископ на Петра 
на име Астерий. През 131 градът е посетен от император 
Адриан. В края на 2 век Петра започва да губи значението
си, след като центърът на арабската търговия се измества
към Палмира. По времето на император Александър Север 
сеченето на монети и строителството на монументални
обществени сгради е прекратено.

 Част от Източната Римска империя, около 630 Петра е 
завладяна от мюсюлманите. По време на Йерусалимското
кралство остатъците от града са завзети от крал Балдуин I и 
остава под контрола на кръстоносците до 1189.





Статуя на Христос Спасител

 Статуята на Христос Спасителя - посветена на Иисус Христос, е 
сред основните забележителности в Рио де Женейро, Бразилия.

 Висока е 39,6 m (заедно с 9,5 m пиедестал), широка 53 m, тежи
1000 t. Изградена е от железобетон и е облицована със стеатит 
(талкохлорит), устойчив на външни въздействия. Построена е в 
периода 1922 – 1931 г. Разположена е на високия 710 m хълм
Корковадо в предградията на града. Допълнителната височина на 
хълма превръща този съвременен колос в символ на 
християнството и главна забележителност на Рио де Жанейро и 
Бразилия.

 Статуята тържествено е открита за посетители на 12 октомври 1931 
г.
На 7 юли 2007 г. в Лисабон статуята е включена в списъка на 
Новите седем чудеса на света в проекта на швейцарската
фондация New7Wonders Foundation.

 Статуята на Христос Спасителя с разперени ръце се извисява над 
град Рио де Жанейро. Туристите могат да стигнат до основата на 
статуята с автомобил, железница или по пешеходен маршрут. 
Изгледът към прострелия се в нозете им град, искрящото море, 
далечните хълмове и планинските върхове е незабравим.





Тодор Гьормов



 Сегашният манастир се намира в близост до село Пастра – недалеч от мястото на 
първоначалното му изграждане. Покрай него тече Рилска река. Това е най-големият
манастир в България – 5 етажа, като видими са 4 от тях. Тази особеност на сградата се 
обяснява с ограниченията, наложени от османската власт през 1834 г., когато са строени
сегашните сгради. В партерния етаж се разполага музеят.

 Манастирът „Свети Йоан Рилски“ е построен на мястото на стара постница през 927 –
941 г. от св. Йоан Рилски Чудотворец (според някои автори – от неговите ученици) 
в Рила планина. В двора на днешния манастир през 1335 г. е издигната отбранителна кула
и малка еднокорабна черква от местния феодален владетел протосеваст Хрельо. Кулата е 
най-старата запазена сграда в манастирския комплекс. На върха на кулата се намира
параклисът „Свето Преображение“ с ценни фрески от 30-те години на 14 век.

 Цар Иван Шишман (1371 – 1393 г.) издава на 21 септември 1378 г. Рилската грамота, 
подписана и подпечатана със златен печат, с която дава на манастира като феодални
владения 20 села, заедно със землищата им.



 Още през 1402 г. османското правителство нарежда
на кюстендилския кадия да потвърди съществуващите от по-рано права 
на обителта. Данъчен регистър от 1520 – 1521 г. изрежда поименно 21 
живеещи там монаси. През 1469 г. с помощта на Мара Бранкович мощите
на св. Йоан Рилски са пренесени обратно от Търново в Рилския манастир.[

Още с основаването си манастирът става книжовно и просветно средище. 
Голяма педагогическа дейност в него развива Неофит Рилски, който
през възраждането основава тук килийно училище. Манастирът дава
подслон на велики български революционери, сред които Васил
Левски, Ильо войвода, Гоце Делчев, Пейо Яворов и др.

 През 1778 г. манастирът „Св. Йоан Рилски“ става жертва на стихиен пожар. 
Възобновен е през 1784 г. от Алекси Рилец, който през 1816 – 1819 г. 
проектира и строи източното, северното и западното крило. Значителна
част от манастира е опожарена отново през 1833 г., като възстановяването
му отново е извършено от Алекси под ръководството на тогавашния
игумен Йосиф Строителя. През 1840 г. е изработен нов иконостас на 

църквата от Петър Филипов, Антон Станишев и Димитър Станишев.



 Според свидетелства на посетили манастира през 1862 година американски
мисионери, там има 350 монаси, а в навечерието на Великден в него 
пребивават и 400 гости.

 Днес ансамбълът на манастира обхваща територия от 8800 m², от които 5500 
m² застроена площ. Манастирските крила, изградени по различно време на 4 
и 5 етажа, заобикалят от всички страни единствения двор във форма на 
неправилен петоъгълник.

 Рилският манастир е обявен за национален исторически паметник през 1976 
г., а през 1983 г. е вписан в книгата на ЮНЕСКО за световно наследство.

 Рилският манастир е сред Стоте национални туристически обекта на БТС. 
Открит е за посещения от 8 до 18 ч. всеки ден, печатът се намира в музея на 
манастира. Правенето на снимки в църквата и музея на манастира е 
забранено. Разрешено е снимането в двора на манастира.

 Дворът на манастира е любимо място на туристите.





 Манастирът е основан през 1083 г. от Григорий Бакуриани – велик доместик на 
западните войски на византийския император Алексий I Комнин и Абазий, негов
брат. Съставеният по нареждане на основателя манастирски устав (типик) е 
запазен в преписи на гръцки и грузински език. Според него светските и църковни
власти, вкл. митрополитът на Филипопол (Пловдив), нямат право да се месят в 
работите на обителта (глава 3) и достъпът в нея е закрит за монаси-гърци (глава 
24).

 Бачково се развива първоначално като център на грузинското монашество. Към
края на XI в. там се оформя книжовна школа, известна в изворите като
Петрицонска – название, произхождащо от първоначалното име на съседната
крепост Петрич. Чрез преводаческата дейност на работещите в манастира
книжовници се осъществяват връзките на средновековна Грузия с Византия. 
Един от тези книжовници е грузинският философ-неоплатоник Йоан
Петрици (около 1050 – 1130 г.), ученик на Йоан Итал. От това време са съхранени
две важни постройки – костницата и църквата „Св. Архангели“.



 През 1344 г. Станимашка област е отстъпена на Иван-Александър от 
византийската императрица Анна Савойска срещу обещана помощ в борбата
против Йоан Кантакузин. В продължение на около двадесет години обителта се 
ползва от покровителството на българския цар (за чийто портрет в 
манастирската костница вж. по-долу). Бачково остава в границите на 
търновската държава до 1364 г., когато османците завладяват Пловдив, 
Станимака и други родопски крепости.

 Манастирският комплекс и околността са се превърнали в развит туристически
обект с множество магазинчета, сергии и заведения, ограждащи пешеходната
алея до манастира. Тук е изложено за продан буквално всичко, което расте или се 
произвежда в Родопите – редки билки, домашни сладка от диви плодове, козе и 
биволско кисело мляко и сирене, родопски вълнени одеяла и други.

 В манастирските църкви срещу подходящо заплащане се извършват
бракосъчетания, кръщенета и проч.

 Бачковският манастир е сред Стоте национални туристически обекта.
 Български туристически съюз, работно време 08:00 – 17:00 ч., има печат на БТС.





 Основан е около 1600 година (игумен Калистрат), възможно и преди това. 
Преданието говори за монаси от Атон, които отиват във Влашко със
светинята на манастира – чудотворната икона на Богородица Троеручица, 
която е копие на старата чудотворна икона в Хилендарския манастир (XIV 
век). Троянският манастир бързо се разраства. Много скоро са издигнати
дървена църква, посветена на Рождество Богородично, монашеско
жилищно крило и малка гостоприемница. Не след дълго обаче, по 
времето на игумена Калистрий от Ловеч, манастирът е разгромен от 
турска банда. Самият игумен е посечен.

 През първата половина на XVIII век манастирът отново се разраства и 
замогва икономически. По това време в него започва да функционира и 
килийно училище, което след 1765 година, когато е поето от даскал
Никола Върбанов, става все по-известно. По същото време игуменът
Христофор, родом от Сопот, осъществява първите по-големи строежи в 
манастира. Той издига някои нови сгради и стяга дървената църква, а в 
1771 година изгражда и водоснабдяването му. Около 1780 година един 
друг сопотчанин – игуменът Пахомий организира изграждането на нова, 
вече каменна съборна църква.



 В един манастирски летопис, съставен през 1835 година 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 този край.“

 В началото на XIX век манастирът е вече доста голям. Жилищните корпуси, които
обграждали двора са двуетажни и дори триетажни – нещо изключително рядко за 
епохата. В северозападния ъгъл има жилищно-отбранителна кула. Повечето от тези
сгради са построени от Паисий, който след 1785 година е игумен в продължение на цели 
32 години. Негово дело е и изграждането в края на XVIII век на манастирския скит „Свети 
Николай Чудотворец“, източно от манастира. Един от следващите игумени – Партений
издига в 1820 година нов ограден зид, но видинският Дервиш паша го обвинява, че гради
крепост в помощ на Ипсиланти и той е хвърлен в Ловешкия затвор за няколко месеца. На 
4 декември 1830 година след продължителни постъпки от страна на клира Троянският
манастир е признат за ставропигиален, пряко подчинен на Цариградската патриаршия.





 Преображенският манастир е най-големият от манастирите, 
разположени около Велико Търново и четвърти по големина в 
България. Основан е по времето на Втората българска държава през
13 – 14 в. Първоначално манастирът е метох на Ватопедския
манастир от Света гора, но през 1360 г. се сдобива с автономност. 
Възникването на Преображенския манастир се свързва с личността на 
втората съпруга на българския цар Иван-Александър – Сара и сина им 
цар Иван Шишман, които даряват много средства за неговата
реконструкция и ремонт. Поради това манастирът е известен и като
Сарин или Шишманов. Той играе и важна роля в духовния живот на 
българската столица през 14 в.

 През Средновековието Преображенският манастир е бил разположен
на около 400 – 500 метра южно от сегашното си местонахождение. 
Първоначалното място на манастира е изоставено след разрушаването
му по време на завладяването на Търново в края на 14 в. След падането
на България под османско владичество манастирът е неколкократно
опожаряван и плячкосван от османците, а впоследствие е разрушен 
напълно.



 На сегашното си място Преображенският манастир е възстановен през 1825 г. от 
рилския монах отец Зотик, който през 20-те и 30-те години е игумен на 
манастира. Строежът на главната църква започва през 1834 г. и е възложен
на Димитър Софиянлията. Същата година е построена и Църква от триапсидна, 
кръстовидна, еднокуполна възрожденска сграда от Кольо Фичето. Заради
участието си във Велчовата завера от 1834 – 1835 г. майсторът е обесен от 
турците и с довършването на църквата, което става през същата 1837 г., се заемат
Уста Кольо Фичето и уста Иван Бърната. Интериорът и външните стени на храма 
са украсени със стенописи в периода 1849 – 1851 г. от големия български
художник Захарий Зограф от Самоков. Строителството в Преображенския
манастир продължава активно до 1863 г., когато под ръководство на Кольо
Фичето се издигат цялото югоизточно крило с малката гостна и големия вход 
(1857 г.), камбанарията с часовника (1861 г.) и малката църква „Благовещение“ 
(1863 г.). Заедно с някои постройки, градени след Освобождението, 
Преображенският манастир добива познатия си днес вид.



 Още по времето на отец Зотик Преображенският манастир се 
превърнал в едно от главните културни и революционни средища в 
Търновско. От Велчовата завера през 1835 г. до Априлското
въстание през 1876 г., е подслон за много революционни дейци – Филип 
Тотю, Ангел Кънчев, поп Харитон Халачев и др. В манастира се 
замонашва сподвижникът на Васил Левски – отец Матей 
Преображенски, а и самият Дякон неведнъж е намирал убежище в 
манастира. Преображенската света обител е играла важна роля в 
борбата на българския народ за църковна и национална независимост. 
През годините на Руско-турската освободителна война манастирът е 
превърнат в болница. За благодарност след Освобождението руските
воини подаряват на манастира камбаните, полилеите и богослужебни
книги за църквата.



 Днешният си вид манастирът добива в периода 1858 – 1863 г. и е от 
типа на средновековните манастири-крепости. Сградите очертават
издължен правоъгълен двор, като долните им етажи са каменни, а 
горните хармонично се свързват с наклонения терен. Основните
постройки са издигнати през първата половина на 19 век от Кольо
Фичето. Тогава са построени главната църква, цялото югоизточно
крило с малката гостна и големия вход, камбанарията с часовника и 
малката църква „Благовещение“. В 1891 г. е завършен гробищният
параклис „Възкресение Лазарово“, а в 1894 г. са издигнати сградите
на трапезарията, магерницата и игуменарницата с библиотеката.

 Стенописите в църквата са дело на бележития представител на 
самоковската живописна школа Захарий Зограф и датират от 1849 –
1851 г. Наред със славянските просветители св. св. Кирил и Методий, 
Захарий Зограф си рисува автопортрет, а храмовата икона 
„Преображение Господне“ носи негов автограф.





 Манастирската 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 – 10 000 г. пр. Хр.). 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 свети Михаил Воин от 
Потука (неизвестно селище в Тракия) в Търновград около 1206 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.

 На днешното място е възстановен през 1845 г. Както другите манастири, 
той е бил пазител на българския дух през време на петвековното
османско владичество. В него са намирали убежище Васил Иванов 
Кунчев – Левски, отец Матей Преображенски – Миткалото и други
революционери. В манастира бил създаден революционен комитет.

 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 г. в Дряновския манастир влиза четата на поп Харитон –
първият бунтовнически отряд в Търновски окръг и България.





 Ранната история на манастира не е ясна. Голям пожар в края на 
XVII век поврежда манастирските сгради и вероятно унищожава
манастирския архив. При разкопки в манастирския двор са
намерени накити и монети от византийския император Михаил 
VIII Палеолог (1259 – 1282). Косвени данни за съществуването на 
манастира през ΧΙΙΙ век се откриват в една приписка в гръцки
ръкопис. Според Венцислав Каравълчев основател на манастира
е Калист Ангеликуд. Най-ранното сигурно сведение за 
съществуването на обителта е приписка в ръкопис от 
библиотеката на Великата Лавра, в която се казва, че ръкописът е 
преписан в 1551 година от йеромонах Козма, игумен на манастира
на „Всесвещената Богородица Розинотиса“.



 През XVI век Роженската обител преживява подем. Към средата на века 
се строят днешното южно манастирско крило и главната църква. В 
края на века са украсени със стенописи църквата и трапезарията. В 
началото на следващия XVII век е изписана южната фасада на главния
храм, а през 1662 година е украсена със стенописи и новопостроената
манастирска костница „Свети Йоан Кръстител“. След пожар през
втората половина на XVII век манастирът изпада в тежко положение.

 Манастирът е възстановен в началото на XVIII век с финансовата
помощ на богати българи от цялата страна. Реконструкцията започва
през 1715 година, а църквата е изцяло завършена през 1732 година.

 През 1761 година под предлог, че има финансови затруднения 
Роженският манастир губи своята самостоятелност и се превръща в 
метох насветогорския Иверски манастир. За игумени са назначавани
иверски монаси. В началото на XIX век строителството в манастира
продължава. По същото време той е регионален духовен център и 
притежава много земи в околностите. В края на XIX и началото на XX 
век манастирът отново запада.





 В близост до средновековния манастир са открити останки от 
трикорабна църква от V-VI век.

 Манастирът е създаден XII – XIII век, но е изоставен в края на XV и началото на XVI 
век.

 За пръв път името на манастира е споменато в книгата „Писма от България“ 
(1832 г.) на руския писател Виктор Тепляков.

 Първите системни проучвания са проведени в края на XIX век от 
братята Херман и Карел Шкорпил.

 През 1912 г. е обявен за „народна старина“, а през 1957 г. – за „паметник на 
културата от национално значение“.

 От 1966 г. до 1989 година е в списъка на 100-те национални туристически обекти.





 Според недоказани данни той е основан в началото на XIII век. 
Фреските на старата църква според Никола Михайлов, изпратен да ги
проучи през 1905 г. от Министерството на народното просвещение, са
от епохата на Боянската църква (периода на Боянския
майстор). Преданието разказва, че манастирът е построен от киевския
княз Георгий Глож, който дошъл в България, гонен от татарите, и цар
Иван Асен II му предложил тук земя. Според друг вариант на 
преданието князът с дружината си помогнал на Иван Асен II да свали 
възкачилия се на престола Борил и в знак на благодарност получил 
тази земя. На нея, на днешното място, през 1223 г. основал селище и то 
било наричано Гложене. Високо на една скала построил и манастир, 
приличащ на непристъпен средновековен замък крепост – Гложенския
манастир.



 Според легендата князът започнал да строи манастира долу в ниското, 
но иконата на свети Георги, която носели от родината си, изчезнала и 
се появила горе на скалите; приели това като знак и го построили там. 
Друго селище, от западната страна на вр. Камен Лисец – Киевски изво̀р, 
според преданието било на майсторите-руси, които градили
манастира. Исторически факт е, че Иван Асен II си възвръща бащиния
престол след около 10-годишно изгнание главно в руските земи, 
тръгвайки от Киев към 1217 г., с помощта на руски (киевски) дружини, 
и че те поне частично остават в България. Възможно е също землището
да е било част от личните владения на някой от царската
фамилия Асеневци и названията в района да са свързани с даренията, 
които Иван Асен II е правил на Гложенския манастир. 



 Във всички случаи топонимията на района се свързва с времената на 
Асеневци: гората Азаница (Асеница) край Гложене, махалата Ъсен
(Асен), наблизо старинната чешма Царичин (царска). А селището
Киевски изво̀р е съществувало много векове, имало е 
дори вилает Киево; по кърджалийско време част от жителите му се 
разпръсват и основават две други села – Голям извор и Малък извoр, а 
старото си място почват да наричат Старо село.




