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• Човек живее с ритъма на своето 

забързано време. Но той никога не 

престава да се вглежда в миналото 
и

да търси обяснение на днешното 

чрез тайнствения свят на стари 

предания и легенди, на сънища и

предсказания.





• Чрез изготвени презентационни 

материали участниците в клуба 

представят своите придобити 

знания и практически умения в 

областта на туризма, развитието на 

ключовите им компетентности в 

областта на информационните 

технологии, екскурзоводството, 

възпитанието в ценности, 

патриотичното, гражданското и 

интеркултурното възпитание, 

креативното мислене.



ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНА 
ИЗЯВА

Виртуална разходка из европейските 
столици 
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София е столицата и най-големият град в България. Тя е 13-ят по големина град 

в Европейския съюз с население 1 291 591 души към преброяване 2011, което 
представлява 16,4% от населението на България. Разположена е в централната 
част на Западна България, в Софийската котловина, заобиколена от планината 
Витоша на юг, планината Люлин на запад и Стара планина на север. Общата ѝ

площ е 492 квадратни километра, а средната ѝ надморска височина e около 550 
метра. Това я прави четвъртата по височина столица в Европа. Изградена е върху 
четирите тераси на река Искър и притоците ѝ Перловска и Владайска (Елешница). 

В централната градска част, както и в кварталите Овча купел, Княжево, Горна 
баня и Панчарево, има минерални извори. Климатът на София е 

умереноконтинентален.





Париж е столицата и най-големият град на Франция. 
Разположен е в меандър на река Сена, която го разделя на 2 

части — десен бряг (Rive droite) на север и по-малкия ляв 
бряг (Rive gauche) на юг. Реката е известна с многобройните 

си кейове, които в голямата си част са озеленени и 
предназначени за разходка, с букинистите — продавачи на 

книги на открито, и с историческите мостове, свързващи 
северната и южната част. Париж също така е прочут с 

големите си булеварди, засадени с кестени, най-прочутият от 
които е Шанз-Елизе, както и с редица архитектурни 

забележителности.





Мадрид е столицата на Испания. Населението на града е около 
3 273 047 души (2010), а на градската агломерация — около 

5 960 000 души (2003). По население в границите на града, Мадрид 
се нарежда на трето място в Европейския съюз след Лондон и 

Берлин, както и по големина на градската агломерация, където 
отстъпва на Париж и Лондон. Мадрид е най-големия град в 

Испания. Територията му е 607 км². Разположен на 667 м средна 
надморска височина, Мадрид е втората най-висока столица в 

Европа след Андора Ла Веля (1409 м).





Берлин е столицата и една от 16-те провинции на Германия. С 
население от 3 460 725 милиона души (през 2010 г.) и площ от 

887 km² Берлин е най-населеният и най-голям по размери град в 
страната . Берлин е вторият по населеност град в Европейския съюз 
(ЕС) след Лондон и осмата най-населена градска агломерация в ЕС. 

Градът е разположен в североизточна Германия и е сърцето на 
метрополния регион Берлин-Бранденбург, обхващащ население от 

почти 4,5 милиона души. Географски Берлин е разположен в 
Европейската равнина, а климатът му е умереноконтинентален. 

Водните площи, горите, парковете и градините съставляват около 
една трета от територията на столицата.





Рим е столицата на Италия и област Лацио. Разположен е на реките 
Тибър и Аниене. Бил е столица на Римската империя, най-могъщата, 

голяма и най-дълго просъществувалата империя в класическата 
западна цивилизация. Ватиканът, анклав в Рим, е суверенна 

държава, седалище на Римската католическа църква и папата.
Рим е най-големият град в Италия и един от най-големите 

европейски градове с площ от 1285 кв. км. Предградията му 
достигат до Тиренско море. В границите на града населението е 

около 2,5 милиона жители; почти 3,8 милиона живеят в района на 
Рим.
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СВЕТОВНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
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http://pochivka.com/zabelejitelnosti/n27-32409-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80,_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4


 Античният театър в Охрид е древногръцки 
театър от елинистичния период, построен 
вероятно около III век .пр.н.е. Използван е за 
театрални представления, а през II век пр.н.е е бил 
преустроен от римляните в арена за гладиаторски 
битки. Клетките за животните са били изградени 
непосредствено до обграждащите го стени.

Античният театър се намира в близост до Горна 
порта, в старата част на Охрид. Първоначално 
проектиран с над 4500 места, амфитеатърът е 
реконструиран през 2002 г. и сега е с капацитет 
1700 места. Днес, в магическата атмосфера на този 
древен театър се провежда Охридския летен 
фестивал.







 Тюркуазу“, един от най-големите аквариуми в света,
ни разкрива магията на подводния свят. Там живеят
хиляди обитатели, сред които акули, гигантски
скатове, корали, пирани и октоподи. „Тюркуазу“ е
разделен на тематични сектори с 29 аквариума, като
най-големия от тях е с вместимост 5,5 милиона литра
вода. Под него преминава 80 метров прозрачен тунел,
който ще ви накара да се почувствате все едно, че сте
на дъното на океана. В друг басейн живеят раци с тяло
подобно на конска подкова. Те са едни от най-старите
обитатели на планетата, около 100 милиона години
преди динозаврите. Посетителите могат да ги
изследват съвсем от близо, да ги докоснат или дори да
ги извадят от водата.



 Мостът „Банго" и „Фонтанът на дъгата", който се
намира на него предлагат незабравимо шоу в Сеул.

 Фонтанът е програмиран по различен начин през
деня и през нощта. През деня той показва сто
различни конфигурации от вода, които се
контролират по електронен път и
„представленията" се сменят на всеки кръгъл час.



 Когато слънцето залезе, 
10 000 LED дюзи 
осветяват фонтана и той 
заприличва на цветна 
дъга, от която струи вода 
в синхрон с музиката.

 „Банго" е най-дългият 
мост в света, който има 
фонтан и с това е влязъл 
в Книгата на Гинес за 
световни рекорд.



 Фонтанът е дълъг 1140 метра и се намира от двете 
страни на моста, който е с дължина 570 метра. От 
него всяка минута се изпомпват по 190 тона вода, 
взета от самата река под моста, което го прави 
напълно екологичен проект.



Сърцето на Чикаго,
Милениум
парк, пулсира зелено
и модернистично.





 Стената на плача е подпорна стена от времето
на Втория храм в Йерусалим. Този храм е бил най-
свещеното място в юдаизма. Ирод
Великипостроява огромни подпорни стени
около Храмовия хълм, разширявайки малкото,
квазиприродно плато



 След разрушаването на Втория храм
отримляните през I в. сл. Хр. Стената на плача е
единствената структура, останала от него. По всяко
време край нея може да се видят вярващи юдеи,
които се молят. Някои от тях си удрят главата в
камъните. Между пролуките се слагат листчета с
различни пожелания. Някои хора вярват, че
съдържанието им стига директно до юдейския Бог.
От другата страна на Стената на плача се
намира монументът Купола на Скалата, от която се
твърди, че се възнесъл Мохамед.







 Статуята на Свободата 
е неокласическа скулптура, 
огромен паметник, който се 
издига в пристанището на Ню 
Йорк на остров Либерти. Тя е 
проектирана отФредерик Огюст 
Бартолди и открита на 28 
октомври 1886 година. Медната 
статуя е подарък от Франция за 
Америка в знак на приятелството 
между двете нации и бележи 
стогодишнината от 
независимостта на Съединените 
американски щати. 



Айфеловата кула е с височина 324 m, приблизително
колкото 81-етажна сграда. Тя е най-високата
конструкция в света от своето построяване до 1930
година, когато е изместена от тази позиция
от Крайслер Билдинг в Ню Йорк.



 Айфеловата кула е метална решетъчна кула,
разположена на Марсово поле в Париж, превърнала
се в един от най-популярните символи на Париж
и Франция и една от най-известните конструкции в
целия свят.
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Древноримският град Нове
– забравената столица на 

готите
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Нове – граничен пост

Разглеждан като 
единно цяло 
съоръжение с защитна 
функция –ЛИМЕС 









Кризата в империята през III век
След II век Римската 
империя е с по-ясни 
граници и следва 
промяна в 
градоустройството и 
икономиката заради 
спрелия вече приток 
на територии, роби и 
богатство



• . Кризата в империята през III век. Граждански войни, 

варварски набези. След като империята се установява в 

своите граници и завоевателните кампании са 

прекратени, с тях спира и притокът на плячка и роби. 

Империята, вече глобална и мултикултурна, изпада в 

тежка политическа и икономическа криза. Идва 

епохата на войнишките императори и неспирните 

граждански войни. Улисани в битките поможду си, 

легионите откриват дотогава непристъпните граници 

за варварски набези.



Стабилизация при Деоклециан и 
Константин

• Епохата на домината

Стабилизация при Деоклециан и 
Константин. Заселване на обезлюдените 
дунавски райони. След 
унищожителните години на войнишките 
императори, един гениален стратег и 
пълководец реформира империята и я 
укротява. Деоклециан и неговата 
Тетрархия (управление от четирима). 
След него, управлението поема 
Константин. Християните най-сетне 
излизат от сенките. • Градове на 
самоуправление преди кризата следва 
доминат след деоклециан и всичко е 
центализирано



Арианство
Вулфила покръства готите в 
арианско учение
Ранното християнство е 

хаотично и в него липсва 

единно учение. Един от 

идеолозите му – епископ Арий 

се налага и успява да привлече 

за учението си изтока. 

Неговият следовник, епископ 

Вулфила, в Нове и Никополис 

ад Иструм превежда 

евангелието на готски език, 

като приобщава към църквата 

готите – вече доминиращ 

етнос в пограничните райони. 



Визиготите



Войната на федератите

• Готи 
федерати

• Римски 
наставници

• Бунт



Визиготите в поход на запад
Картина –
Превземането на 
Рим 410 г.



Хуните пристигат
Военните 
действия водени 
от Атила по този 
начин може да се 
нарекат -
„блитзкрийга на 
античността“
• Съюз от 

племена който 
в последствие 
се разпада



Теодорих Велики
Предводителят на 
остроготите под 
династията Амалит



Историческо наследство
Със сигурност слабо 
представено, но разполагаме 
с доста аса в ръкавите си ,а 
именно:
• Историческото ни 

наследство
• Реанакторите
• Управата на местно ниво 

която съдейства



Реенактмънт

С какво трябва да 
свързваме 
реенактмънта?
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Парк "КРЕПОСТТА КАЛЕТО" -
съвременна зона за отдих и 

развлечение
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Паркът е създаден преди столетие и включва в своята територия
старата римска крепост "КАЛЕТО", църквата "Св. Георги" (ІХ –Х в.) и 
действащата и днес църква "Св. Димитър" (ХV-ХVІ в.). В приятна и 
естествена околна среда децата и учениците от града могат да 
играят и провеждат обучения сред природата.



Крепостта "Калето" е разположена в централната част на град Свищов, в средата
на най-големия градски парк. От средновековната крепост са разкрити сегменти от 
някога опасващата целият хълм крепостна стена и външна кула. Градежът е 
характерен за времето след IV в. В крепостта са намерени древни находки и монети
от латинската епоха до късното средновековие, което говори за дълго и 
непрекъснато обитаване на хълма. 



В калето се намират и останките на църквата "Св. Георги", датирана от IХ – Х в. След 
завладяването на Свищовската крепост от турците, в нея е бил настанен постоянен 
гарнизон. Градът е оцелял през време на турското робство. За това говори запазената
и до днес църква "Св.Димитър" в западното подножие на калето, датирана от ХIV – ХV 
в., която работи и сега.



На 01.IХ. 1810 г. ген. Каменски заповядва да се 
запали градът, да се разруши до основи 
укреплението и да се взриви цитаделата. 

След този погром турците я изоставят, 
но крепостта съществува още дълго 
време, като полуразрушен 
архитектурен комплекс.

След този погром турците я изоставят, 
но крепостта съществува още дълго 
време, като полуразрушен 
архитектурен комплекс.



В годините след Освобождението, местността около крепостта "Калето" е 
превърната в парк, в който съжителстват исторически останки с красива 
природна среда. Децата от детските градини, учениците и студентите
играят на това място и провеждат там часове на открито.



Идеята за проекта възниква преди няколко
години, в следствие публикации и 
изказвания на граждани и общественици в 
местните медии за ролята, която е 
изпълнявал парка в недалечното минало
като място за активен културен отдих.



След приключване на 
тези дейности паркът
"Крепостта Калето"  се 
превърна в един 
ансамбъл на история, 
култура и съвремие, в 
зона за отдих и 
развлечение, място за 
провеждане на 
концерти и конкурси, 

на детски и ученически състезания на 
открито, като ще продължи да бъде и 
естествен декор за занимания по 
история, ботаника и биология, 
изобразително изкуство и прочие.









Слънчев часовник





•ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 
ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

Местността Паметниците –
от къде изгря свободата

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове.



• 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 нощта 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.”





• Няколко години по-късно, през 1881 година - по идея на Комитета за 
подпомагане на жертвите от войната и под председателството на 
Стоян Заимов, на няколкостотин метра източно от Братската могила, е 
издигнат паметник, посветен на руския император Александър II 
Освободител.Върху монумента, висок 11 м и широк 5,5 м, е изобразен 
гербът на Русия и е поставен следният надпис: „Въ Царствоване
руссiкого императора Александър Втори 15 юния 1877г.”.
По повод на 100-годишнината от преминаването на руските войски и 
Освобождението на Свищов от османска власт, Общинският съвет в 
града взема решение за построяване на нов паметник.Изграждането
му се извършва в периода 1978-1979 година, по проект на арх. Емил 
Дулев, арх. Димитър Кръстев и скултора Димитър 
Бановски.Новоизграденият монумент е висок 24 метра и широк 7.5 
метра.Представлява оформени като арка две вдигнати ръце, върху 
вътрешната страна на които е изобразена скулптурна композиция на 
руски войни в цял ръст и пълно бойно снаряжение.



• От 1969 година местността в долината на р. Текир дере е 
обявена за исторически резерват, а заради изградения от 
възпоменателни знаци ансамбъл, населението започва да 
я нарича “Паметниците”.

• Днес, единственият ням свидетел на първия бой на 
руските освободители е малка воденица, построена на 
устието на рекичката Текир дере.В реставрираната 
воденичка е уредена музейна експозиция, посветена на 
великото събитие - дебаркирането на руските 
освободителни войски на българския бряг и 
освобождаването на Свищов от османските поробители.

• А местността „Паметниците” – старателно и добре 
поддържана, въпреки отдалечеността си от малкото 
крайдунавско градче, е любимо място на свищовлии за 
разходка и отдих.





СЪДЪРЖАНИЕ

➢Природни 

забележителности

o Природен парк „Персина“

o Парк „Кайлъка“

o Крушунски водопади

o Еменски Каньон

o Хотнишки водопади

o Пещерата „Бачо Киро“

o Деветашка пещера

o Пещера „Орлова чука“

➢Атракциони 

o Панорама „Плевенска епопея 1877г.

o Музей на виното

o Исторически музей

o Мултимедиен посетителски център 

“Царевград Търнов” 

o Арбанаси

o Парк „Мини България“

o Екомузей с аквариум

o Музей на транспорта



СЪДЪРЖАНИЕ

➢Исторически 

забележителности

o Военноисторически музей 

„Владимир Александрович“

o Паметник на Ленин и 

Етнографска музейна сбирка

o Крепостта „Царевец“

o Никополис Ад Иструм

o Пантеон на възрожденците

o Къща музей „Васил Левски“

o Крепост „Хисаря“

o Мостът на Кольо Фичето

o Средновековен град-крепост 

Червен

➢ Религиозни 

забележителности

o Църква „Св.Троица“

o Църква „Св.40 мъченици“

o Къпиновски манастир

o Килифаревски манастир

o Ивановски скални 

манастири

o Лясковски манастир

o Преображенски манастир



ИСТОРИЧЕСКИ 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ



Паметник на Ленин и 

Етнографска музейна сбирка

• Паметник на Ленин в цял ръст се 

издига на площада в русенското село 

Новград. Това е единственият подобен 

монумент в България.

• Етнографска музейна сбирка на село 

Новград се помещава в девет зали в 

сградата на старото селско училище. 

Там са изложени археологически 

находки от преди новата ера, 

експонати, свързани българския 

революционер Хаджи Димитър и 

Стефан Караджа, предмети и 

инструменти, свързани със занаяти 

от миналото (животновъдство, 

пчеларство) и др.
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Пантеон на възрожденците
• Пантеонът е разположен в старото 

гробище на град Русе, в Парка на 

възрожденците. Пантеонът на 

възрожденците е издигнат в памет на 

българите, дали живота си за свободата 

на България. Той представлява паметник-

костница, съхраняваща костите на 453-

ма революционери и опълченци, участвали 

в Руско-турската война (1877-1878г), 

четници и културно-просветни дейци. Тук 

са положени костите на Любен Каравелов, 

Захари Стоянов, Атанас Узунов, Олимпи 

Панов и други, борили се за 

освобождението на България от османско 

владичество. Паметникът е открит 

на 28.02.1978г. по повод 100-годишнината 

от Освобождението на България от 

турско робство. Пантеонът на 

възрожденците е в списъка на Стоте 

национални туристически обекта.
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Средновековен град-крепост Червен
• Средновековният град-крепост Червен се 

намира на около 30 км южно от гр. Русе. 

Средновековното селище 

включвало вътрешен град-

цитадела върху високо скално плато и 

външен град, разположен в подножието. 

Червен бил един от най-големите военно-

административни, стопански и 

църковно-културни центрове на Второто 

българско. При археологически 

проучвания в района са разкрити замък, 

крепостни стени, два подземни 

водоснабдителни прохода, 13 църкви, 

обществено-административни сгради, 

много жилища и други интересни и 

значими находки - няколко монетни 

съкровища, накити, паметници, 

керамика, предмети на бита, 

занаятчийски инструменти, въоръжение 

и др.
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Мостът на Кольо Фичето
• Беленският мост се намира в 

североизточния край на град Бяла, община 

Русе. Построен е на река Янтра през 1865-

1867г по нареждане на валията на 

Дунавския вилает Мидхат паша. Неговото 

построяване се налага заради новото шосе, 

минаващо над р. Янтра при Бяла, което 

свързвало Русе с Цариград. 

За построяването му полският инженер 

Людмил Рола, който бил на служба при 

Мидхат паша, поискал три милиона гроша, 

а майстор Колю Фичето – най-известният 

възрожденски майстор строител, се наел да 

го построи за 700 000 гроша, като заложил 

честта и живота си. Дължината му е 

276м, а ширината 9,5м. Има 13 подпорни 

стълба и 14 полукръгли свода. В средата се 

издига колона, на която е поставена 

мраморна плоча с арабски надпис.
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Никополис Ад Иструм
• Руините на римския град Никополис ад 

Иструм се намират на около 20км северно 

от Велико Търново. Градът е основан през ІІ 

век от римския император Траян в чест на 

победата му над даките. Градът е бил 

разположен на пресечната точка на две от 

важните пътища в Долна Мизия. Градът 

е планиран с прави улици, ориентирани по 

посоките на света. Градът е бил снабдяван 

с вода посредством водопроводи. Около 

централния площад – агората – са 

намерени останките на канонада, малък 

театър, обществени сгради и магазини. 

Имало е и обществена баня, открити са и 

останки от подово отопление в някои 

сгради. Открити са близо 1000 бронзови 

монети. Запазени са 121 могили. 

Предполага се, че древният град е 

унищожен в началото на VII век при 

нападение на аварите. 
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Крепостта „Царевец“
• Крепостта се намира на хълм в 

старата част на Велико Търново, 

недалеч от центъра, и е превърната в 

архитектурно-музеен резерват. Ще се 

удивите от величието на 

реконструирания царски дворец с 

неговите тронна зала, дворцова църква 

и царски покои. Оттук са управлявали 

царете Асен I, Петър IV, Калоян, Иван 

Асен II, Иван Александър, Иван 

Шишман. Над двореца, на самия връх на 

хълма, се намира и възстановената 

Патриаршеска църква. Особена нотка 

на тайнственост се прокрадва и 

около реставрираната Балдуинова 

кула. На територията на крепостта 

може да видите и основите на 470 

постройки, странноприемница, 

жилища на аристокрацията, 23 храма 

и 4 градски манастира.
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Къща музей „Васил Левски“

• Музеят "Васил Левски" се намира в 

Архитектурно-историческия резерват 

"Вароша" - стария квартал на Ловеч. 

Музеят е открит на 19 февруари 1954г, а 

от 1967г експозицията се намира на 

настоящото си място - в стария квартал 

на Ловеч. Експозицията в музей "Васил 

Левски" е разположена на две нива и 

отразява дейността на Васил Левски и 

борбите на българския народ за национално 

освобождение. Тук се съхраняват неговата 

сабя, кама, малка печатница, фалшиви 

турски печати, квитанции. В музея е 

изложен и оригинален портрет на Васил 

Левски от 1870г. Сред експонатите има и 

вещи на съратниците и сподвижниците 

на Апостола в Ловеч. Музеят "Васил Левски" 

е вписан в списъка на Стоте национални 

туристически обекта.
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Крепост „Хисаря“
• Ловешката крепост е разположена върху

красивия и живописен хълм Хисаря в 
старата част на град Ловеч. Първото

заселване на хълма е станало през каменно-
медната епоха (4-3 хил. пр. Хр). Открити са 
части от жилища, фрагменти от глинени
съдове и една златна апликация. Тук се е 

намирало и тракийско селище. Крепостта е 
изградена през римската епоха, но е най-

известна с това, че тук през 1187 г. е 
подписан Ловешкият мирен договор с 
Византия, който слага началото на 
Второто българско царство. Освен

естествената защита, която крепостта
получава от високите стръмни склонове на 

хълма и от реката, тя е имала здрава 
каменна стена. Разкрити са останките

на седем църкви. По време на разкопките в 
крепостта са открити голямо количество 

накити, предмети на бита, оръдия на 
труда, керамика.
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Военноисторически музей 

„Владимир Александрович“
• Военноисторическият музей "Владимир 

Александрович" се намира в село Горна 

Студена и е открит на 04.09.1907г. по 

идея на Стоян Заимов и комитет "Цар 

Освободител". Намира се в лятната 

двуетажна къща на търновския 

търговец Хаджи Никола Минчев, която 

по време на Руско - Турската война е 

била предоставена на руската дунавска 

армия за главна квартира. По време на 

войната тук са пребивавали император 

Александър ІІ, главнокомандващият 

Николай Николаевич, военният 

министър Милютин, граф Игнатиев, 

княз Владимир Черказки и др.Гостите 

на музея могат да видят оригинални 

оръжия, предмети и документи, 

предоставени от руското 

командване специално за музея.
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РЕЛИГИОЗНИ 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ



Църква „Св.Троица“
• Преди повече от 120 години в село Царевец е построен 

църковният храм "Света Троица" (от 1894г), който през 

годините съхранява вярата на хората от селото.

• Село Царевец се намира на 6км югоизточно от град 

Свищов, по пътя за областния град Велико Търново. Днес 

село Царевец наброява 1300 жители. В началото на Руско-

турската освободителна война Царевец е първото 

освободено село. Това се случва на 28 юни 1877г.
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Ивановски скални манастири

• Скалният манастир "Св. Архангел Михаил" се намира на 22км от 

град Русе, в близост до село Иваново, в границите на Природен 

парк "Русенски Лом”. Манастирът е основан през 20-те години на 

ХІІІ в. от монах Йоаким. Манастирът обединява няколко 

комплекса от скални помещения. В шест от храмовете са 

запазени стенописи, които разкриват особеностите на 

българското църковно изкуство през ХІІІ-ХІVв. По време на 

Второто българско царство (ХІІ-ХІVв) манастирът се утвърждава 

като голям духовен и книжовен център. Надписи по стените на 

килиите дават информация за важни исторически събития.
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Преображенски манастир
• Преображенският манастир се намира на 7км от Велико Търново, 

под непристъпните отвесни скали над левия бряг на р. Янтра, 
близо до село Самоводене. Той е най-големият от манастирите
във Великотърновска област. Счита се, че е основан по времето

на Втората българска държава - около 1360г. Сградите на 
манастира са строени една по една и образуват правоъгълник с 

двор, застлан с калдъръм. Строежът на главната църква е 
започнат през 1834г от майстор Димитър Софиялията и 

довършен от майстор Колю Фичето. През 1837г той завършва
югоизточното крило с малката гостна и оформя главния вход и 

колоната. Интериорът и външните стени на храма са украсени
със стенописи от Захарий Зограф. 
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Лясковски манастир
• Лясковският манастир "Св. св. Апостоли Петър и Павел" известен 

още и като Петропавловски се намира на 3км югозападно от гр. 

Лясковец и на около 6км североизточно от Велико Търново. 

Обителта е разположена високо над непристъпните от север скали 

на Арбанашкото плато. В архитектурно отношение Лясковският 

манастир представлява комплекс от съборен храм, два параклиса, 

кула-камбанария и жилищни и стопански сгради. Тъй като 

манастира пострадва сериозно при земетресението от 1913г, 

повечето от сградите му са изградени по-късно. 
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Църква „Св.40 мъченици“
• Построена е и е стенописана от българския владетел Иван Асен II 

в чест на голямата победа на българите при Клокотница над 

войските на епирския деспот кир Теодор Комнин на 22 март 1230 

г. През XIII-XIV в. църквата “Св. Четиридесет мъченици” е била 

главна църква на манастира “Великата лавра”, който се намирал 

в подножието на Царевец на левия бряг на Янтра. Била е още 

царска църква по време на Иван Асен II. Състои се от две части –

продълговата базилика с шест колони, поставени в два реда, три 

полукръгли апсиди и един тесен притвор от запад, и от една 

пристройка, построена по-късно към западната и страна.
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Килифаревски манастир
• Килифаревският манастир "Рождество Богородично" се 

намира на 16км южно от Велико Търново и на около 5км от 

град Килифарево. Манастирът, заедно със стенописите и 

иконостаса на църквата, е обявен за художествен паметник 

на културата. Килифаревският манастир е основан около 

1350г от св. Теодосий Търновски (български духовник и 

отшелник, канонизиран за светец), който бил подпомогнат от 

цар Иван Александър (управлявал 1331-1371г). Преди да бъде 

унищожен от османските нашественици през 1393г, 

манастирът е развивал книжовна дейност - пишели са се и са 

се превеждали жития, проповеди, богослужебни книги и др.
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Къпиновски манастир
• Къпиновският манастир "Св. Николай Чудотворец" се намира 

на 14км от Велико Търново и на около 5км от село Велчево. 

Манастирът е обявен за художествен паметник на културата 

от 1973г. Според вече несъществуващ надпис на мястото на 

днешната съборна църква е имало по-стар храм, построен през 

1272г, по време на царуването на цар Константин Асен-Тих 

(управлявал 1257–1277г). Има и други мнения, според които 

църквата е построена от цар Иван Асен ІІ (управлявал 1214-

1241г) през 1228г. При падането на Търновското царство под 

османско владичество манастирът е опожарен и изоставен.
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ПРИРОДНИ 

ЗАБEЛЕЖИТЕЛНОСТИ



Природен парк „Персина“
• Природен парк "Персина" е обявен на 

04.12.2000г.с обща площ 21 762,2 ха. 

разположен е на територията на три 

общини: Никопол, Белене и Свищов.

Природен парк "Персина" е уникален за 

България. Обявяването му цели 

съхраняването и възстановяването на 

крайдунавски влажни зони и запазване на 

естественото състояние на многобройните 

острови. Тук се намира най - големият 

български дунавски остров – Персин, дал 

името на природния парк. 

Природен парк "Персина" е едно от 

петдесетте орнитологично важни места в 

България, част от Европейската 

екологична мрежа НАТУРА 2000, като 

защитена зона и по двете директиви: 

Директивата за местообитанията и 

Директивата за птиците.

П
Р

И
Р

О
Д

Н
А

 З
А

Б
ЕЛ

ЕЖ
И

ТЕ
Л

Н
О

С
Т



Пещера „Орлова чука“

• Пещера Орлова чука се намира на 

около 40км от Русе, в близост до 

село Пепелина. Пещерата е 

открита през 1941 година от 

овчар, който пасял стадото си в 

района. През 1959 годшна в Орлова 

чука са изградени 124 каменни 

стъпала, пробит е и изкуствен 

тунел, който служи за вход. 

Пещерняци започват да проучват 

пещерата и откриват скелети на 

пещерни мечки. Счита се, че е била 

обитавана от хора през палеолита 

и каменно-медната епоха. 
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Хотнишки водопади
• Хотнишки водопад са разположени 

на около 15км северозападно от 

Велико Търново в посока село 

Хотница. Водните струи на 

Хотнишки водопад "Кая Бунар" се 

спускат от височина близо 30 метра 

и разкриват невероятна гледка на 

стичащата се по гладките скали 

вода. Дърветата дават вид сякаш са 

израсли от самите скали и всичко 

изглежда като една природна 

магия, създаваща незабравим спомен 

във всеки посетител. Водопадът е 

природна забележителност, обявена 

за защитена територия . Целта е 

опазването на района на водопада и 

прелома на река Бохот. П
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Пещерата „Бачо Киро“
• Намира се на 4км от Дряново, близо до 

Дряновския манастир и само на 50м от 

водната пещера "Андъка". "Бачо Киро" 

има модерно ефектно осветление, 

което ще ви разкрие по неповторим 

начин подземното й царство. Тук ви 

очакват много изненади - от 

внушителен готически храм и синтров 

водопад във формата на трон до 

истински мидени черупки. Приемната 

зала на пещерата пък е едно от най-

желаните места за сватбени 

церемонии. Ще бъдете пленени от 

романтика и красота. Пещерата е 

сложен 4-етажен лабиринт от галерии 

и разклонения с обща дължина около 

3600м. Но не се плашете, пещерното ви 

пътуване ще бъде съпроводено от 

опитен екскурзовод. Температурата 

тук рядко надвишава 13°C
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Парк „Кайлъка“
• Парк „Кайлъка“ се намира на юг от 

центъра на гр.Плевен. Обявен е за 

защитена местност по инициатива 

на ген. Иван Винаров. Богат е на 

множество защитени животински и 

растителни видове. Паркът 

предлага уникално съчетаващи се 

възможности за разходка, отдих и 

развлечения. Има изкуствени езера и 

язовири, лодки и водни колела, 

басейни, хотели, барове, кафенета, 

ресторанти, дискотеки, детски 

площадки, тенис кортове, зоопарк и 

уникален ресторант, изцяло изграден 

в пещера. В парка също се намира 

летният театър на Плевен, както и 

единственият по рода си в България 

Музей на виното..В началото на 

парка се намират развалините на 

късноантичната крепост Сторгозия. 
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Крушунски водопади
• Намират се в северния край на 

Деветашкото плато, близо до село 

Крушуна, община Летница, и е само на 

34км от град Ловеч. Образуван от 

множество карстови тераси, той се 

спуска от височина 20м, за да спре дъха 

на всеки посетител. В района ще се 

удивите и от още два по-малки 

водопада, които заедно с първия 

образуват т. нар. Крушунски водопади, 

известни още като местността 

Маарата. Тук ще ви посрещнат и 

запазените скални ниши и килии на 

Крушунската обител на монаси-

исихасти от 13-14 век. Не по-малко 

интригуващи са и пещерите 

Деветашка, Урушка Маара и Горник. 

Направени са два маршрута, които са 

лесно достъпни и безопасни. Поставено 

е ново мостче.
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Еменски Каньон
• Еменският каньон е живописна 

местност по течението на река 

Негованка, в полите на Предбалкана, 

на 20км западно от Велико Търново. 

Под въздействие на течащата вода в 

мекия варовик са се образували 

многобройни прагове, водопади, вирове 

и ниши, обградени от високи до 90м 

отвесни скали. Тук е създадена 

първата в България екопътека. 

Изградени са мостове, стълби и други 

дървени конструкции, които правят 

разходката из каньона достъпна и 

приятна. Безспорно най-красивата 

част от каньона е закътаният 

водопад Момин скок. Той е висок 10м и 

е обграден от три страни с отвесни 

скали. В каньона се намира Еменската 

пещера, която е една от най-дългите в 

България.
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Екомузей с аквариум
• В екомузея в град Русе е представено 

многообразието на животинските видове 

и защитените територии по поречието 

на река Дунав, както и съжителството 

на човека с природата. Музеят е 

разположен на четири етажа, където 

могат да се видят богата колекция 

от вкаменелости, както и диорами, 

представящи различни животински 

видове в реална среда. Тук се намира и 

най-големият сладководен аквариум в 

България с риби от Дунав и вливащите 

се в него реки. Специално внимание в 

експозицията е отделено 

на праисторическите животни. 

Представен е макет на космат мамут в 

реални размери. Изложена е и 

единствената в света най-цялостно 

запазена част от друг вид мамут –

долната челюст.
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Музей на транспорта
• Националният музей на транспорта и 

съобщенията в град Русе е създаден по 

случай 100 години от навлизането на жп 

транспорта в България през 1966г. 

Разполага с експозиции на открито и в зали 

в сградата на първата гара в България. В 

закритата част са включени три дяла – воден 

транспорт, жп транспорт и обзавеждане на 

гари и чакални. Външната експозиция 

(локомотиви и вагони) се състои от 

султанският вагон, локомотив 148 – един от 

първите парни локомотиви в България, 

вагоните на Фердинанд и цар Борис III, 

както и още много други машини и 

съоръжения от различни периоди, които 

буквално илюстрират развитието на 

транспортната техника, от времето когато 

няколко стотин километра са били 

препятствие заслужаващо внимание и 

подготовка, до наши дни.



Арбанаси
• Арбанаси е село в централната част 

Северна България. Намира се на 5 км 

североизточно от Велико Търново. 

Известно е, че селото е съществувало още 

по време на Втората българска държава 

(1185 г. – 1393 г.). Тогава болярите от 

столицата Търново го използвали за 

лятна резиденция. Според легендата тук 

търновските царе са секли монети.След 

победата на Иван Асен II (управлявал в 

периода 1218 г. – 1241 г.) през 1230 г. при 

Клокотница над епирския владетел Теодор 

Комнин, Арбанашката земя (днешна 

Албания) става част от българското 

царство и множество преселници от 

новите територии идват по тези земи. 

Така според едно предание селото било 

наречено на родните земи на 

преселниците.Първото писмено сведение 

за съществуването му обаче е ферман на 

султан Сюлейман Великолепни от 1538 г.

А
ТР

А
К

Ц
И

О
Н



Мултимедиен посетителски 

център “Царевград Търнов” 
• Мултимедийният посетителски център 

„Царевград Търнов“е разположен в близост 

до хълма Царевец. В него под формата на 

скулптури и стенописи са представени 

исторически личности и паметни събития 

от периода на Второто българско 

царство. Визуализира се живота на 

различните социални слоеве в 

средновековното българско общество –

владетели, духовенство, болярска и 

войнска прослойка, занаятчии. 

Посетителите могат да се докоснат до 

богатата история на Търновград като 

символ на царственост, войнска слава и 

духовна мощ. Една от експозициите е 

посветена на цар Калоян и неговото 

коронясване от папския кардинал Лъв. 

Срещу нея е сцена от битката при Одрин 

и пленяването на Балдуин Фландърски.
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Парк „Мини България“
• Парк „Мини България – Търновград –

духът на хилядолетна България“ е 

първият парк с макети на исторически и 

природни забележителности в България. 

Официално е открит на 30 септември 

2017 г. Разположен е в местността 

Френкхисар, в подножието на крепостта 

Царевец във Велико Търново. На площ от 

около 13 декара са събраниминиатюри на 

емблематични сгради, паметници на 

културата, както и много знакови 

забележителности и обекти от цялата 

страна. Само за час тук може да 

обиколите цяла България и да разгледате 

над 80 миниатюри на най-значимите 

забележителности в страната –

Народният театър „Иван Вазов“, 

сградата на Народното събрание, 

Рилският манастир, Бачковският 

манастир, крепостите и дворците на 

България, както и много други.
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Музей на виното
• Музеят на виното в град Плевен 

еразположен е в красивия парк "Кайлъка" 

срещу язовира "Тотлебенов вал".Музеят на 

виното е създаден през 2008г и се 

помещава в една от пещерите на парк 

"Кайлъка". Неслучайно музеят се намира в 

Плевен – този град има дългогодишни 

традиции в тази област и се счита за 

един от основните центрове на 

винарската индустрия в България. Тук 

през 1890г е открито първото в страната 

професионално училище по лозарство и 

винарство, а през 1902г – и Националният 

институт на виното.Архитектурата на 

музея е наистина впечатляваща. 

Пещерата е изкуствено оформена като 

кръст и преди години е имало идея именно 

тук да се помещава панорама "Плевенска 

епопея".
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Исторически музей-Плевен
• Регионалният исторически музей води 

началото си от основаното през 1903 година 

Археологическо дружество в града, което 

създава своя сбирка от предмети, първите от 

тях разкрити при разкопки в крепостта 

Сторгозия. През 1984 година е преместен в 

сегашната си сграда за честването на „1300 

годишнината от създаването на Българската 

държава“.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.Сред 

функциите на музея са издирване, проучване, 

представяне, опазване и популяризиране на 

паметниците на културата, природните 

образци, флората и фауната на територията 

на Област Плевен и Област Ловеч. В този 

район са разкрити значими археологически 

обекти от праисторията .В музея има и 

природонаучна експозиция.
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Панорама „Плевенска

епопея 1877 г.“
• Панорамата „Плевенска епопея 1877 

г.“ е художествен музей в Плевен, 

построен в чест на 100-годишнината 

от Освобождението на Плевен от 

османско владичество. 

В първите 3 години след нейното

откриване панорамата е посетена от 

2,5 милиона души. Включена е в Стоте

национални туристически обекта.

Изградена е в района на „Скобелевия

парк“, непосредствено до редута 

„Кованлък“, където по време на 3-та 

атака от Обсадата на Плевен се водят 

едни от най-тежките сражения. Автори

на проекта са архитектите Иво Петров 

и Пламена Цачева, заедно с 

проектантски екип от 14 души.
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№ Име, презиме, фамилия клас

1 Пламена Пламенова Захариева ХІ а

2 Венелина Венцеславова Памукчиева ХІ а

3 Кадер Юсменова Бейтулова ХІ а

4 Мирослава Стефанова Миткова ХІ а

5 Симона Григорова Гъдева ХІ а

6 Габриела Пламенова Иванова ХІ а

7 Тодор Красимиров Гьормов ХІ а

8 Борис-Александър Димитров Спасов ХІ б

9 Михаел Симеонов Пенев ХІ б

10 Евелина Димитрова Минчева ХІ б

11 Десислава Бориславова Василева ХІ б

12 Ивана Пламенова Симеонова ХІІ б

13 Донислав Валентинов Вълков ХІІ б

14 Гергана Стефанова Костова ХІІ б

15 Александра Бориславова Петкова ХІІ б

16

17

Симеон Ангелов Ангелов

Аделина Милинова – ръководител на клуба

ХІІ б

ЕКИП 
клуб „Информационни технологии в туризма“



НИЕ УЧИМ 
И

СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ!


