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Копривщица 

Град Копривщица е обявен за единствения град-музей в България 

през 1952 година, а по-късно и за архитектурно-исторически резерват. 

Разполага с над 400 архитектурни, етнографски и исторически 

паметници. Град Копривщица носи със себе си векове история. Има 

много легенди за създаването на селището. Градът е опожаряван 3 

пъти в период от 20 години. 

Копривщица е посещавана от голям брой български и чуждестранни 

туристи през цялата година. Туризмът е силно развит и в града са 

разположени много хотели, къщи за гости, ресторанти с автентична 

обстановка. 

 





Рилски манастир 

Рилският манастир е най-значимият, голям и известен манастир в 

България. Основан е през 10 век от отшелника Иван Рилски и 

учениците му. Самият Иван Рилски е канонизиран по-късно за светец 

от Българската православна църква. По време на византийското 

робство, Рилският манастир се превръща в една от основните опори 

на българското народностно съзнание. В Рилския манастир са 

работили редица просветители и книжовници, сред които Йосиф 

Брадати, Спиридон и Неофит Рилски, който открива тук килийно 

училище. През 1961 г. Рилският манастир добива статут на национален 

музей, а района около него е обявен за природен парк. 





Шипка 

Националният парк-музей Шипка е разположен в източната част на 

Шипченска планина и представлява музей на открито. Състои се от 26 

паметника и възстановки на батареи и землянки на площ повече от 120 

хектара. Също така са посочени позициите на руските войски и 

българското опълчение, защитавали ключовия Шипченския проход по 

време на Руско-турската война (1877-1878). 

Първите паметници на мястото са построени в периода 1878-1881 г. и са 

руски. Българските монументи са Паметникът на свободата, както и тези 

на 3-та и 5-та опълченски дружини (1910 г.). 

През 1934 г. е открит Паметникът на свободата на връх Свети Никола, 

днешен връх Шипка. 

 





Царевец 

Крепостта Царевец е архитектурно-музеен резерват, разположен на 
едноименния хълм, близо до старата част на град Велико Търново. 
Комплексът представлява всички запазени останки от великата 
българска столица Търново. Днес могат да се видят крепостните стени и 
портата на средновековния град, част от царския дворец, Балдуиновата 
кула и напълно реставрирания патриаршески храм "Възнесение 
Господне". Първото селище на хълма датира от преди пет хиляди 
години, а крепостта е била главната българска крепост по времето на 
Второто българско царство, когато Търново е било столица на България. 

Вечер се провежда спектакълът "Звук и светлина" - епична музика, 
светлинно шоу, лазери и църковни камбани пресъздават славните и 
трагични моменти от история на Второто българско царство. 

 





Ковачевица 

Архитектурно-исторически резерват Ковачевица се намира в община 

Гърмен, област Благоевград. Районът е планински, като най-близкото 

село, Горно Дряново, е на 5 км. В Ковачевица е запазена 

възрожденската архитектура - къщите са почти изцяло от камък, като 

само последните етажи на по-високите къщи са от дърво. През 1977 г. 
селото е обявено за архитектурен резерват. 





Храм-паметник Свети Александър 

Невски 

Храм-паметникът Свети Александър Невски е архитектурна 

забележителност и се намира в центъра на София. Побира 5000 души, 

а височината му е 53 м. Звънът на камбаните ечи в радиус от 15 км. 

Отличава се с позлатените си куполи, които са покрити с 8,35 кг злато. 

Храмът е построен през 1912 г. в чест на руския император Александър 

II, известен като Цар Освободител. В Криптата му се помещава иконна 

сбирка. 





Етъра 

Архитектурно-етнографски комплекс Етъра е квартал на Габрово, музей 
на открито и първият по рода си музей в България. Той представлява 
своеобразно представяне на автентичните български култура, бит и 
занаятчийство. Открит е на 7 септември 1964 г. 

В Етъра се намира единствената по рода си сбирка на народна техника 
на вода в България, съдържаща 10 обекта, които са в действие. Поради 
този факт, водното колело се е превърнало в емблема на комплекса. 
Занаятчийската чаршия представя 16 образци на балканската 
архитектура, които разкриват самобитния талант на възрожденските 
строители. 

В Етъра всеки посетител може да стане част от народните традиции и да 
усети полъха на народния бит. 

 





БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


