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ОБЛАСТ ВИДИН

Област Видин се намира в северозападна България. На север 
граничи с Румъния и с р. Дунав, на запад със Сърбия. Площта на 
територията на областта е 3032.9 кв.м, а като част от население-
то на страната съставлява 2,73 %. Най-малко населената област 
в България е Видинска, само 86 927 души, според проучване на 
Евростат от 2018 г. Областта представлява 11 общини, от които 
7 са само градове. Административен, стопански, културен и ду-
ховен център на областта е гр. Видин. 

Географското място на което се намира днес област Видин има 
богата и бурна история, заради своето важно стратегическо мес-
тоположение на Дунава, което определя българската държава 
като важен военен, транспортен и търговски център, какъвто е 
бил в продължение на повече от 2000 г. Много интересни и зна-
чителни археологически обекти могат да бъдят видяни тук, сред 
които се открояват крепостта „Баба Вида“ (единствената напъл-
но запазена средновековна крепост в България, чиито строеж е 
започнал преди повече от 2000 г.), крепостта „Кастра Мартис“ 
(строена по римско-византийско време, между 1 в. и 6 в.), бело-
градчишката крепост „Калето“ (една от най-добре запазените в 
страната), останките от средновековната римска крепост Рациа-
рия (важен център за търговия на злато).  Регионалният истори-
чески музей в гр. Видин пази множество елементи на културното 
и историческото наследство.

А що се отнася до религиозни поклоннически обекти, сред най-
известните са Алботинският скален манастир и Изворският мана-
стир „Успение Богородично“ (известен на вярващите християни с 
това, че в двора му има извор с жива вода). Областта е духовен 
център на Видинска епархия, а катедралният храм „Св. Вмкч. 
Димитър“ е вторият по големина православен храм в страната от 
национално значение. 

Един от най-известните национални туристически обекти, пре-
върнал се в част от природното на наследство на областта,  е 
уникалният феномен  Белоградчишките скали, които са попадат 
сред едни от най-интересните туристически обекти в България. 
През 2009 г. са включени в конкурс за новите седем природни 
чудеса на света. Пещерите „Магура“ (с известните праистори-
чески рисунки, издълбани в скалата), „Венеца“, „Лепеница“ (в 
която се влиза само с водач и специална екипировка) са може 
би едни от най-известните природни обекти не само в областта, 
но и в страната.

Областта притежава много културни и природни туристически 
обекти и забележителности и всички тези атракции имат огро-
мен потенциал за превръщане на региона в икономически устой-
чив модел за развитие. 
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CATEDRALA SFÂNTUL DIMITRIE

Hram: „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

Adresă: Strada Ekzarh Iosif I nr. 2, în centrul orașului Vidin districtul Vidin

Drum de acces: D1, apoi Ring Vidin, Bulevardul Panonia, asfalt stare foarte bună

GPS: 43.987187 / 43°59’14” N – 22.874447 / 22°52’28” E

Catedrala Sf. Dumitru este cartea de vizită a Vidinului. Biserica 
este a doua ca mărime din Bulgaria și a treia ca înălțime, având 33 
metri. Primul lăcaș a fost realizat pe o structură din lemn, care s-a 
prăbușit de-a lungul timpului, deci a fost necesară construcția unei 
noi biserici mari, ridicată în perioada 1885-1926. A fost o realizare 
a lui Antim, primul exarh bulgar, iar construcția s-a ridicat prin 
eforturile tuturor credincioșilor din oraș. Proiectul aparține unui 
maestru al școlii din Tryavna și unui arhitect italian. Este o bazilică 
cu trei nave, în formă de cruce, cu un spațiu mare interior. Pentru 
a ține evidența timpului, unul dintre clopote are un ceas construit 
în 1900. 

Spațiul interior al lăcașului este împărțit în trei planuri. Iconostasul 
este o lucrare artistică a Școlii Debar, prin faimoasa familie Philipovci, 
realizată în 1923. Biserica este frumos pictată de o echipă condusă 
de artistul Zhelyazkov, din școala rusă a lui Repin. Pe lângă icoanele 
sfinților bulgari, în sfântul lăcaș mai sunt reprezentați și mai mulți 
eroi naționali bulgari. Tabloul „Cadouri de la Țarul Petru (927-970) 
către Sf. Ioan de Rila” se întâlnește numai în această biserică.
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BISERICA SFÂNTUL NICOLAE

Hram: „Sfântul Nicolae Făcătorul de minuni”

Adresă: Strada Baba Vida nr. 11, pe faleza orașului Vidin, districtul Vidin

Drum de acces: D1, apoi Ring Vidin, Strada Ștefan Karadzha, asfalt stare bună

GPS: 43.988133 / 43°59’17” N – 22.880875 / 22°52’51” E

Biserica face parte dintr-un complex eparhial, alături de Biserica 
Sf. Pantelimon, Catedrala din Vidin și Mausoleul Exarhului Antim. 
Prima biserică a fost construită în anul 1799, pe ruinele vechii 
clopotnițe, fiind o anexă a bisericii Sf. Pantelimon. Noua biserică a 
fost construită în cadrul unui alt proiect, în 1926. Este o bazilică cu 
trei nave încrucișate, cu absidă și pronaos, cu două galerii, la nord 
și la sud, și una spre vest. Din exterior, biserica este impresionantă, 
cu o cupolă mare, două turnuri situate simetric deasupra intrării 
centrale, precum și fațade frumoase, cu ferestre rotunde și boltite. 

În interiorul bisericii găsim o podea din mozaic extrem de frumoasă 
și un mozaic pe peretele sudic, reprezentându-l pe Sfântul Nicolae 
Făcătorul de Minuni, cel mai probabil lucrat la Berlin. Icoanele și 
minunatele picturi murale sunt realizate de maeștrii Școlii din 
Debar, Philip Filipov, Krastyu Yankov și Jeliazkov. Biserica a fost 
renovată în anul 2009. Aici au loc slujbe regulate la care participă 
mitropolitul Vidinului. 

КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВ. ДИМИТЪР“ 

Храмов празник: „Св. Великомъченик Димитър“
Адрес: ул. „Екзарх Йосиф I”, № 2, в центъра на гр. Видин, в 
близост до автогарата и Историческия музей на града.
Достъп: D1, след това кръговото за Видин, бул. „Панония“, мно-
го добре асфалтиран път.
GPS координати: 43.987187 / 43°59’14” N – 22.874447 / 
22°52’28” E
Работно време: между 7:30 и 18:00 ч. през лятото и между 
7:30 – 17:00 ч. през зимата

Катедралният храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ е вторият по го-
лемина храм в България и трети по височина (33 м.). Църквата е 
построена на мястото на стара дървена църква, датираща от 17 в., 
която впоследствие е рухнала след безброй разрушения. Строи-
телството на нова голяма църква станало наложително в периода 
1885-1926 г. В храма е служил първият български екзарх Антим.

Майстор от Тревненска школа и италиански архитект са води-
ли строителните дейности. Храмът представлява кръстокуполна 
трикорабна базилика с широко обемно пространство. Една от 
най-големите забележителности в храма е часовникът на една 
от камбанариите, който датира от 1900 г. и работи до днес. Ико-
ностасът е дело на художниците от Дебърска школа, на про-
чутия род Филиповци (1923 г.). Първата църковна служба се 
е състояла през 1868 г., а храмът е осветен през 1885 г. Църк-
вата е прекрасно изографисана от художника Господин Желяз-
ков, ученик на Репин с колектив.  Също така храмът притежа-
ва уникални стенописи, например в него са изобразени големи 
български национални герои като например стенописът “Дарове 
от цар Петър (927-970 г.) на св. Иван Рилски“, който се среща 
единствено в тази църква.

ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“ 

Храмов празник: „Св. Николай Мирликийски” 
Адрес: ул. „Баба Вида“ № 11, в централната част на гр. Видин, 
обл. Видин. Намира се в двора на Видинска митрополия 
Работно време: От 7:30 до 17.00 ч. 
За контакти:00359601880 
Достъп: D1, след това кръговото Видин, след това ул. „Стефан 
Караджа“, пътят е хубав, възможно е паркиране около храма
GPS координати: 43.988133 / 43°59’17” N – 22.880875 / 
22°52’51” E

Храмът „Св. Николай Мирликийски” е съставна част от комплекс, 
включващ още църквата „Св. Пантелеймон“, сградата на Видин-
ска Св. митрополия, мавзолея на екзарх Антим I и епархийското 
училище.

Митрополитската църква „Св. Николай“ е построена през 1926 
г. В архитектурно отношение сградата представлява трикорабна 
кръстокуполна базилика, с апсида и притвор, с две галерии на 
север и юг и една на западна страна.

Църквата има доста внушителен ексетиор - голям купол, две 
симетрично разположени кули над централния вход, а фаса-
дата е раздвижена посредством достатъчно на брой кръгли и 
сводести прозорци. Интериорът се отличава с красивите си мо-
зайки като решение за пода и стените, за които се твърди, че 
са изработени в Берлин, Германия. Дебърски майстори са из-
работили стенописите и иконите. Южната стена изобразява св. 
Николай Чудотворец. 
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Крепостта „Баба Вида“ 

GPS координати: 43.992622 / 43°59’33” N – 22.884983 / 
22°53’6” E
Адрес: ул. „Баба Вида“, до р. Дунав, гр. Видин, обл. Видин
Работно време: 
8:30-18:00 (апр-окт) 
9:00-17:00 (ное-мар)

Средновековната крепост „Баба Вида“ е емблематична за целия 
регион, поради почти напълно запазения си вид. В исторически 
план крепостта е била част от римска такава, с име Бонония.  
Първоначално е замислена и построена за наблюдателница. По-
късно, през византийския и средновековен периоди, крепостта e 
разширена с цел по-добра военна защита на града, а с оглед на 
стратегическата й позиция, се продължило с ползването ѝ за на-
блюдение на търговските пътища и контролиране на трафика по 
р. Дунав. Отново разширена през 17 в., по време на османското 
присъствие, крепостта бива ползвана за складиране на оръжия и 
военни материали, както и за затвор. След възстановяването на 
независимата българска държавност през 1878 г., „Баба Вида” 
се превръща в щаб на военната власт. 1927 г. е годината, през 
която крепостта е отворена за посещение, а тридесет и седем 
години по-късно - 1964 г. е обявена за исторически паметник с 
национално значение. Използва се за заснемане на филмови про-
дукции, театрални представления, концерти и други художестве-
ни изяви. Най-старите стени на крепостта са от 10 в. Крепостта е 
използвана като резиденция на българския цар Иван Страцимир.

Исторически музей Конак 

GPS координати: 43.989145 / 43°59’21” N – 22.874987 / 
22°52’30” E
Адрес: ул. „Общинска“ № 2, гр. Видин, обл. Видин
Работно време: 
Всеки ден от 8:30 до 17:00 ч.

Намиращ се в централната градска част на Видин и помеща-
ващ историческия музей в града, известен като „Конака“, музеят 
притежава важно историческо значение. Изградена по уникален 
архитектурен план, с елементи от Ориента, сградата датира от 
средата на 17 в. По време на османското владичество, „Конакът” 
е бил резиденция на военачалника на града. След освобождени-
ето на България през 1878 г., сградата е използвана като седа-
лище на градската администрация на Видин. Сградата е на два 
етажа, като извършваните ремонти през годините са довели до 
изгубване на част от оригиналните й елементи. 1956 г. е взе-
то решение „Конакът” да бъде превърнат в Регионален истори-
чески музей. В прилежащия му двор се открояват поставените 
там археологически артефакти от римския период, открити след 
разкопки, проведени при античното селище „Улпия Рациария“, 
крепостта „Бонония“ и римския кастел „Кастра Мартис“. Групи-
рани в три периода, сред експонатите в музея има изложени 

колекции на предмети от желязната и бронзовата епохи, пред-
ставляващи каменни и бронзови предмети, бижута, разнообраз-
ни инструменти и богослужебни предмети. „Конакът” е приютил 
също римски, византийски и средновековни колекции, керамич-
ни, метални и сребърни предмети, като разполага и с няколко 
важни исторически документи. Друга част от музея представя 
моменти от историята на града, с акценти върху битките за ос-
вобождението на страната от османско присъствие през 1878 г.

Етнографски музей – Кръстатата казарма

GPS координати: 43.990526 / 43°59’26” N – 22.881406 / 
22°52’53” E
Адрес: ул. „Княз Борис I“ № 26, гр. Видин, област Видин

Като друг символ на историческото наследство на гр. Видин е 
сградата на т. нар. „Кръста казарма”. Построена е сравнително 
скоро, в самото начало на 19 в., а именно между 25 май 1800 г. 
и 14 май 1801 г., със заповед на видинския паша Осман Пазван-
тоглу. Предназначена била за седалище на османския военен 
гарнизон. Сградата е изградена от камъни и тухли, а уникална ѝ 
кръстата форма целяла да улесни отбраната в случай на нападе-
ние. Стените й са масивни, с дебелина от 100 см. на екстериор-
ните и 70 см. на - интериорните стени. 

Крепостта „Калето“, Белоградчик  

GPS координати: 43.623747 / 43°37’25” N – 22.676645 / 
22°40’36” E
Адрес: ул. „Цоло Тодоров“, гр. Белоградчик, обл. Видин

Най-известната и една от зрелищните туристически атракции в 
областта е крепостта „Калето“, находяща се в град Белоградчик. 
Общата, заемана от крепостта територия е повече от 10 000 кв.м. 
Военната конструкция на това място е принадлежала на римля-
ните, които между 1-ви и 3-ти в. използват крепостта за охрана 
на стратегическите пътища в региона. Римски инженери използ-
ват природните дадености на терена, включително и съседните 
скали, с цел осигуряване на отбрана за целия регион. На най-
високата част от крепостта, наречена „Цитаделата” също се от-
криват следи от отбранителните съоръжения, както от римския, 
така и от средновековния периоди. Белоградчишката твърдина 
е една от последните оцелели след завоюването на България от 
османските нашественици в края на 14 в. След завладяването на 
крепостта, турците разполагат в нея голям гарнизон, имащ стра-
тегическо значение за защитата на западната част на страната и 
овладяване на периодичните въстания на българите. 

За периода 1805 г. - 1837 г., османската власт предприема 
действия за разширяване и дострояване на крепостта, с помо-
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щта на френски и италиански инженери. Целта е да се създаде 
възможност за използването на огнестрелни оръжия. Крепостта 
се състои от две порти, наричени „Видин капия” и „Ниш капия”. 
На места дебелината на стените в основата им е около 2.5 метра 
и достигат височина между 3 и 15 м. В стените има повече от 
400 отвора, които позволяват стрелба с пушки или артилерия. 
Обикновено, гарнизонът наброявал около 1000 войници, но при 
война броят на защитниците се увеличавал до около 3000 рат-
ника. Крепостта в Белоградчик, обявена за паметник на култу-
рата с национално значение през 1985 г., е една от най-добре 
запазените цитадели.

Белоградчишките скали

GPS координати: 43.623747 / 43°37’25” N – 22.676645 / 
22°40’36” E
Адрес: ул. „Цоло Тодоров“, гр. Белоградчик, област Видин

Скалните образувания около гр. Белоградчик са може би най-
известната природна забележителност в страната. Разположени 
на голяма територия това чудно творение на природата се прос-
тира на около 30 км с широчина между 3 и 5 км. Най-големите и 
най-красивите от скалите са тези, извисяващи се непосредстве-
но над гр. Белоградчик. Проучванията на геолозите сочат, че в 
края на палеозойската ера, регионът става дъно на плитко море. 
Натрупаните огромни количества чакъл, пясък и глина сформи-
рали образования, които по-късно се превърнали в пясъчници 
и конгломерати.

През ледниковата епоха образувалия се вече скален комплекс 
излиза над повърхността на водата, а ерозионните процеси до-
веждат до образуването на днешните скали. Под въздействието 
на водата и вятъра се образуват величествени скални фигури, 
наподобяващи хора, животни и митологични същества. Умотво-
ренията на хората са създали легенда за всяка скала, в опик 
да обяснят нейната форма и красота. Природата е формирала 
комплекса в продължение на милиони години.

Исторически и етнографски музей в Белоградчик 

GPS координати: 43.990526 / 43°59’26” N – 22.881406 / 
22°52’53” E
Адрес: ул. „Княз Борис“ I, № 1, гр. Белоградчик, област Видин

Историческият музей в Белоградчик се помещава в така нар. 
„Панова къща”, разположена в централната част на града, сгра-
дата представлява традиционна историческа постройка, чиито 
архитектурни елементи са типични за периода на българското 
възраждане. Сградата е построена през 1810 г., а от 1970 г. е 
приютява музея, който днес съхранява повече от 8000 запазени 

експоната. На партерния етаж е показана колекция от етног-
рафски елементи и традиционни домакински предмети и илюс-
триращи отминалото битие на местните хора. На горния етаж 
са изложени исторически предмети, от различни епохи, основно 
пра-историческата, римската и средновековната. Акцентирано е 
върху събитията, случили се по време на войната за независи-
мост на страната през 1877-1878, посредством експозицията на 
множество предмети и документи, илюстриращи военните съби-
тия от този период.

Пещера „Магурата“ 

GPS координати: 43.726918 / 43°43’37” N – 22.583816 / 
22°35’1” E
Адрес: на около 1,5 км северозападно от село Рабиша, обл. Ви-
дин

Пещера „Магурата“ се намира до село Рабиша и е най-голямата 
сред 30-те пещери в региона. Вътрешността й е добре пригоде-
на за посещения и е осветена. Основната югоизточна галерия 
е дълга 1750 м, а заедно с нейните три основни разклонения 
пещерата става повече от 2500 м дълга. Във вътрешността ѝ се 
наблюдават уникални и с невероятна красота карстови образо-
вания. Тук се намира и „Падналият бор“ който е най-големият 
сталагмит в България с дължината си от повече от 11 метра и 
диаметър 6 метра. 

Археолозите проучват пещерата за периода 1972-1996. Откри-
ти са следи от първобитен живот и от селища на повече от 12 
000 години, от бронзовата и желязната епохи. Открити са също  
множество инструменти и предмети от камък, кости и керамика 
за ритуални цели. Най-важна и буквално „оставяща без дъх“ е 
колекцията пещерни рисунки, които са уникални шедьоври на 
първобитното изкуство и единствени по рода си на Балканския 
полуостров. Галерията, в която се намират тези рисунки, е с дъл-
жина от 300 метра. Състои се от няколко зали, коридори и отво-
ри, които примитивните човеци, обитавали тази пещера, са полз-
вали за изрисуването на повече от 700 рисунки. Изображенията 
представлява различни човешки фигури, предимно женски, но 
също така животни, религиозни ритуали, ловни и военни сцени.

Хотел-ресторант „Бонония” 
GPS координати: 43.985908 / 43°59’9” N – 22.878338 / 22°52’42” E
Адрес: ул. „Бдин“ № 2, гр. Видин, област Видин

Хотел-ресторант „Анна Кристина”
GPS координати: 43.987128 / 43°59’13” N – 22.8800887 / 
22°52’48” E
Адрес: Ул. „Баба Вида“ № 2, гр. Видин, обл. Видин

Комплекс „Магура“ 
GPS координати: 43.725067 / 43°43’30” N – 22.590214 / 22°35’24” E
Адрес: на брега на езерото „Рабиша“, обл. Видин
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ОБЛАСТ МОНТАНА

Област Монтана е разположена в Северозападна България и за-
ема площ от 3635 кв. м, което в проценти представлява 3.27 
% от територията на страната. На север граничи с Република 
Румъния посредством река Дунав, а на северозапад със - Сър-
бия. Според Евростат, в статистическо отношение, през 2018 г. 
населението на областта е 132 214 жители, което на регионално 
равнище я поставя на трето място по брой на населението (след 
Плевен и Враца). Административен и бизнес център на областта 
е гр. Монтана. Областта се състои от 11 общини и 134 населени 
места.

В Монтана са регистрирани повече от 600 исторически памет-
ници с национално и местно значение. По-голямата част от тях 
са археологически предмети (праисторически, антични, сред-
новековни), артистични паметници или обществени сгради със 
специфична архитектура. В региона се откриват 138 църкви и 
4 манастира, нареждащи се сред най-старите в цялата страна. 

Най-значимите културни обекти в областта са: крепостта „Кас-
тра ад Монтанезиум“, датираща от времето на Римската импе-
рия, Лапидариумът, представляващ археологическа изложба на 
местната култура от 2-ри и 3-ти век, Етнографският музей в гр. 
Берковица, с богата колекция на традиционни занаяти, т. нар. 
берковска керамика, както и чипровски килими, включени в 
световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Тук 
се намира и четвъртият по големина манастир в България - Кли-
сурският манастир „Св. Св. Кирил и Методий“. За манастира има 
сведения, че е построен по време на Второто българско цар-
ство през 1240 г. В него има работилница за икони, използваща 
техники за рисуване, наследени от Охридската школа. На те-
риторията на Област Монтана се намира и храмът „Св. Николай 
Чудотворец“ в гр. Берковица. 

Област Монтана представя националното културно наследство 
чрез драматичния театър, регионалната библиотека, регионал-
ния исторически музей, Михайловата къща, художествената 
галерия и галерията „Кутловица“ в гр. Монтана. В областта се 
провеждат множество фестивали и изложби. Най-известните на-
селени места са Чипровци, Берковица и Лом. Град Вършец е 
най-популярната дестинация за туристи в област Монтана, като 
годишно приема над 55 % от туристите на областта.

Релефът на територията на област Монтана е разнообразен – 
планински, хълмист и слабо хълмист до равнинен. Най-важните 
природни обекти са: Мраморната пещера в Берковица, водопа-
дите Заножене и Райски кът и природният парк „Врачански бал-
кан“. 
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Чипровски манастир „Св. Иван Рилски“ 

Храмов празник: „Св. Иван Рилски“
Местоположение/адрес: отбивка по пътя между селата Бели-
мел и Железна, гр. Чипровци, област Монтана; интернет страни-
ца www.chiprovskimanastir.com  
Достъп: D 102, след това D 1022, след това отклонение от 1 км. 
Пътят е добре асфалтиран
Работно време: 8:00-21:00 ч.
GPS координати: 43.403680 / 43°24’13” N – 22.933457 / 
22°56’0” E

По исторически сведения, един от най-старите манастири в Бъл-
гария е Чипровският. Наричан се още „Железнишки”, поради 
близостта си със с. Железна, в долината на река Огоста. Предпо-
лага се, че е основан през 10 в. През годините манастирът е бил 
много богат, играл още ролята на културно-просветно, книжов-
но и национал-освободително огнище. През вековете в него са 
се обучавали свещеници, преписвали са се богослужебни книги 
и се разпространявали знания. Историята свързва манастира и с 
първите борби против турските поробители, както и като убежи-
ще на царе от Втора българска държава през 14 в. През 16-17 в. 
православните и католиците от този край, в т.ч. и монасите от 
Чипровския манастир заедно участват в борбата срещу турците. 
Бил е убежище на много хайдути и свидетел на шест въстания 
срещу османските поробители. 

Чипровският манастир за една нощ е приютил мощите на св. 
Иван Рилски. 

Манастирът е имал много богата библиотека от славянски ръко-
писи и книги. Библиотеката съществува и до днес. 

Чипровската света обител е сред най-могъщите стожери на 
християнската вяра през вековете. Манастирският комплекс 
е окончателно оформен през 1876 г. Разположен в горите на 
Чипровския Балкан, формата му е на неправилен правоъгъл-
ник. Църквата е издигната 1829 г. и е каменна, еднокорабна, 
едноапсидна, със странични конхи, със заемки от готическата 
архитектура на католическите църкви по този край. При глав-
ния вход на манастира се помещават две двуетажни жилищни 
сгради, игуменарница, а в миналото имало и обори за животни 
и складове, кула-костница с параклис и камбанария, при която 
са погребани костите на хора от Северозападна България, бо-
рили се за свобода. Външната фасада на църквата е покрита с 
каменни изображения и надписи. Иконостасът е прекрасен, а 
иконите са дело на Христо Енчев от Копривщица. В западното 
манастирско крило се намира параклисът св. Атанасий Велики 
от 1880 г. с красиви стенописни изображение на светци. Всяка 
година на 19 октомври, на която дата е храмовият празник, се 
прави голям курбан в чест на св. Иван Рилски. Манастирът е на-
пълно реставриран, с отопление и санитарни възли и от 2019 г. 
приема поклонници. Има парко места пред вратите на обителта. 
Паметник на културата от национално значение, манастирът е 
включен в списъка на 100-те национални обекта.

http://www.chiprovskimanastir.com
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Muzeul de istorie din Chiprovtsi
Coordonate GPS: 43.383742 / 43°23’1” N – 22.879665 / 22°52’46” E

Adresa: Strada Vitosha nr. 2, orașul Chiprovtsi, districtul Montana

Istoria acestui mezeu a început în anul 1968, când au fost înființate 
primele două colecții, cea istorică și cea artistică, în cadrul Casei 
de Cultură ”Probuda”. La data de 20 mai 1986, cu ocazia celebrării 
celei de-a 300-a aniversări a revoltei din Chiprovtsi, a fost anunțată 
crearea Muzeului de Istorie Chiprovtsi, iar colecțiile deja existente 
au fost transferate în Muzeul de Istorie Orășenesc. În prezent 
expozițiile muzeului sunt prezentate pe secțiuni, aflate în diferite 
săli tematice: Extragerea metalelor , Școala de aur, Istoria secolul 
XVII, Sala covoarelor și Arta Renașterii. Aici există de asemenea și 
o expoziție etnografică, precum și singura colecție din Bulgaria cu 
plante din care se produce vopsea pentru lână și pentru covoare.

Hotel-restaurant Kiprovets
GPS: 43.383876 / 43°23’2” N – 22.880202 / 22°52’48” E

Adresă: Strada Ivan Stanislavov nr. 14, orașul Chiprovtsi
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MĂNĂSTIREA LOUPSHANSKI

Hram: „Sfântul Apostol Ioan”

Localizare/adresă: la ieșirea din satul Georgy Damyanovo, districtul Montana

Drum de acces: D102, apoi D1024, asfalt stare foarte bună

GPS: 43.376843 / 43°22’36” N – 23.020922 / 23°1’15” E

Mănăstirea Loupshanski, cu hramul „Sf. Ioan Înainte-mergătorul”, 
este situată în partea de vest a munților Balcani, lângă râul 
Dalgopolska Ogosta. Clădirile actuale sunt ridicate peste o 
mănăstire mai veche din secolul al XIV-lea. Fiind deseori incendiată 
și devastată de turci, mănăstirea a fost mult timp nelocuită, de 
unde a căpătat și numele de Mănăstirea Pustie. 

Biserica mănăstirii a devenit astfel practic o copie a celei din Rila, 
fiind a treia ca mărime din țară, cu trei nave, trei abside, pseudo-ba-
zilică, cu două capele laterale și ornamente în relief de piatră 
înfățișând ostași, animale, păsări. Biserica, mare și impozantă, are 
în interior un iconostas, o realizare magnifică de artă sculptată 
a Școlii de la Samokov, precum și icoane splendide pictate de 
frații Stanislav și Nicola Dospevski, succesorii renumitului zugrav 
Zaharia Stoianov de la Samokov. Deosebit de impresionante sunt 
cele cu Iisus Hrisos și Maica Domnului, făcute în 1863 de Stanisalv 
Dospevski. 

Mănăstirea este renumită pentru icoana Maicii Domnului Făcătoare 
de minuni, care a salvat și a vindecat mulți oameni, dar și pentru 
icoana cu armură a Maicii Domnului, găsită zidită într-un perete 
vechi. În curtea mănăstirii, în afară de minunata cișmea din 1856, 
ornamentată în relief, se află și biserica nouă, asemănătoare cu 
cea veche de origine romană din apropierea mănăstiri, precum și 
expoziția de icoane. 
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Исторически музей в Чипровци

GPS координати: 43.383742 / 43°23’1” N – 22.879665 / 
22°52’46” E
Адрес: ул. „Витоша“ № 2, гр. Чипровци, област Монтана

Историята на този музей започва през 1968 г., със създаването 
на първите две музейни сбирки – историческата и художест-
вената, в читалище „Пробуда“. След откриването му на 20 май 
1986 г., по повод отбелязването на 300-годишнината от Чипров-
ското въстание, в Чипровския исторически музей са преместе-
ни съществуващите сбирки. Експозициите в музея са тематично 
разделени и представени: „Чипровски металодобив“; „Чипров-
ска златарска школа“; „Чипровци през XVII в.“; „Килимена зала“ 
и „Възрожденско изкуство“. Налична е етнографска експозиция, 
както и единствената в България колекция от багрилни расте-
ния за производство на килимите.

Хотел-ресторант Кипровец

GPS координати: 43.383876 / 43°23’2” N – 22.880202 / 
22°52’48” E
Адрес: ул. „Иван Станиславов“ № 14, гр. Чипровци, област Мон-
тана. 

Лопушански манастир 

Храмов празник: „Св. Йоан Предтеча“ 
Местоположение/адрес: на изхода от с. Георги Дамяново, об-
ласт Монтана
Достъп: D102, след това D1024, добре асфалтиран път
GPS координати: 43.376843 / 43°22’36” N – 23.020922 / 
23°1’15” E
Работно време: 7:00-20:00
За контакти: 00359889274172, lopushanski-manastery.domino.bg 

Лопушанският манастир е разположен в западния дял на Чи-
провска Стара планина до р. Дългоделска Огоста. Отстои на 1 
км. разстояние от с. Георги Дамяново, център на едноименната 
община. Обителта е постоена върху по-стар манастир през 14 в. 
Поради това, че е опожаряван и опустошаван от турците, дълго 
време е бил необитаем и го наричали “пустия“ манастир. Опожа-
рен е и след погрома на Чипровското въстание от 1688 г. През 
1850 г. братя монаси от Чипровския манастир - Дионисий, Ге-
деон и Герасим, започват да го въздигат. Открива се и килийно 
училище, което през годините на османското присъствие е място 
за тайни сбирки на български възрожденци, борци за освобож-
дението на България. Един от съзаклятниците е арх. Дионисий 
- игумен на манастира. Целият манастирски комплекс-църква 
заедно със стопанските и жилищните постройки, параклисът ко-
стница и чешмата са дело на майстор Лило, представител на 
Славинската майсторска школа. По повод строежа на църква-
та майстор Лило посещава два пъти Рилския манастир. Логично 
по този начин съборната манастирска църква се оказва почти 
копие на Рилската света обител и трета по големина манастир-
ска църква в страната. Тя е трикорабна, триапсидна псевдоба-
зилика, с две конхи, с два странични параклиса, с две певници 
с куполи и каменни релефни изображения на войни, животни, 
птици, за които учените още не са дали обяснение. В широка-
та представителна църква се крие изключителен художествено 
изработен иконостас от Стойчо Фандъков, представител на Са-
моковската школа, също така и импозантни съвършени икони 
зографите братя Станислав и Никола Доспевски, наследници на 
прочутия Захари Зограф от Самоков. Впечатление правят тази 
на Иисус Христос и Богородица (1863 г. Станислав Доспевски). 

Манастирът се е прославил със своята чудотворна икона на 
Богородица, за която се вярва, че е спасила и изцелила много 
хора, както и стара обкована икона на св. Богородица, открита 
зазидана в една от стените, претърпяла там катаклизмите на 
бурната история на обителта. В двора на манастира освен пре-
красната чешма от 1856 г., с релефни изображения, има и нова 
църква, наподобяваща стара римска църква, намирала се неда-
леко от манастира в древносттта. В бъдеще се планира и иконна 
експозиция. 
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Restaurant Pri Stalin
Coordonate GPS: 43.195515 / 43°11’44” N – 23.197184 / 23°11’50” E

Adresă: bifurcație la D812, între localitățile Spancevtzi și Iagodovo, districtul 

Montana
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Клисурски манастир 

Храмов празник: „Св. св. Кирил и Методий”
Местоположение/адрес:  по D 812, между Спанчевци и Яго-
дово, обл. Монтана
Достъп: D81, след това D812, след това отклонение 2 kм, пътят 
е асфалтиран.
Контакти: 0886560612; 0886560613
GPS координати: 43.183361 / 43°11’0” N – 23.205413 / 
23°12’19” E 

След основаването си през ХII в., манастирът започва да играе 
ролята на духовен светилник в този край. Многократно опожа-
ряван, разграбван, разрушаван и отново възстановяван от мест-
ното население. 

Едва през 1867 г. Илия Стоянов от с. Драганица, зслед като по-
лучил видение, пратено му от св. Никола, започва възстановя-
ването на светата обител като организира и населението за това 
дело, построява храм от пръти и черги. След него Александър 
Дамянов от Берковица, по-късно игумен Антим, син на заможни 
берковчани отдава живота си за въздигането на манастира. С 
цената на цялото си състояние, възлизащо та 27 хиляди лв., по-
строява магерница, възстановява стария параклис ”Св. Никола”, 
аязмото, стопанските и жилищните сгради.  За периода 1887–
1890 г. осъществява строежа на църковния храм, след разреше-
ние от султана. С помощта на християните от околността, успява 
да закупи многобройни земи за манастира. 

Храмът, находящ се на хълм в центъра на комплекса, предста-
влява трикорабна, кръстокуполна църква, с три апсиди, купол в 
средата със осемстенен барабан, външен притвор и две камбана-
рии от север и юг. Зад него е въстановеният параклис ”Св. Нико-
ла”. Игуменът Антим умира на преклонната 95-годишна възраст, 
след прекарани 55 години в манастира. През 1891 г. художникът 
Никола Образописов (1828-1925), творец, съвместил влиянието 
на старата Атонска традиция и новите художествни течения, е 
поканен да рисува икони в храма, а великолепният иконостас е 
резбован от  самоковеца Стойчо Фандъков. 

През 1936 - 1937 г. Господин Желязков, руският възпитаник 
на Репин, с дъщеря си Олга и зет му проф. Георги Богданов, 
изографисват храма. В ново време тогавашният игумен, сега 
епископ Сионий, начева възстановяването на стария параклис. 
След него арх. Антим, сегашен протосингел на Видинската света 
митрополия, отпочва мащабни инфраструктурни подобрения в 
комплекса. Понастоящем светата обител е девически манастир. 
Комплексът е изключително добре поддържан от монахините, 
състои се от храм, параклис, жилищни хотелски постройки, ог-
ромен парк за разходки и аязмо с лековита вода. Освен това, те 
работят в иконописно ателие, където се рисуват прекрасни ико-
ни в стила на Охридската школа. Посетилите манастира могат 
да научат за историята му от църковния музей, съдържащ ценни 
експонати - снимки, документи, църковна утвар, богослужебни 
книги и икони. 

Тук могат да се видят одежди и предмети на първия български 
екзарх и видински владика Антим, както и на покойния видин-
ски владика Дометиан. 

Комплекс „При Сталин“ 

GPS координати: 43.195515 / 43°11’44” N – 23.197184 / 
23°11’50” E
Адрес: по D812, между Спанчевци и Ягодово, обл. Монтана
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BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE CEL BIRUITOR DIN VARSHETS

Hram: „Sfântul Gheorghe”

Adresă: Strada Republicii nr. 31, în centrul orașului Vrashets

Drum de acces: D81, apoi D812, asfalt stare bună

GPS: 43.198565 / 43°11’55” N – 23.290062 / 23°17’24” E

Biserica Sf. Gheorghe Cel Biruitor este situată pe strada principală, 
aproape de centrul stațiunii. A fost construită în anul 1902, fiind o 
bazilică încrucișată, cu trei cupole, cu pronaos deschis și zidărie 
din cărămidă pe fațadă. A fost sfințită în anul 1906. Iconostasul este 
opera unui meșter local necunoscut, iar în interior se păstrează 
încă icoane vechi din secolele al XVII-lea și al XVIII-ea. Cele mai 
noi sunt realizate de academicianul Ivan Stefanov. Interesante sunt 
cele patru capele și două sfeșnice, aduse din Ierusalim și Constan-
tinopol. În 1992, biserica a fost pictată, iar în 2018, a fost complet 
renovată. În prezent, biserica este condusă de doctorul teolog 
Petko Baldzhiev. Așezământul este vizitat de multi credincioși, 
datorită faptului că orașul Vrashets este o stațiune de munte foarte 
căutată de turiști.

Hotel-restaurant ATA SPA
Coordonate GPS: 43.186530 / 43°11’11” N – 23.281487 / 23°16’53” E

Adresă: Strada Dr. Constantin Penev nr. 10, orașul Varshets, districtul Montana
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BISERICA SFINȚII KIRIL ȘI METODIU DIN MONTANA

Hram: „Sfinţii Kiril și Metodiu”

Adresă: Strada Kiril și Metodiu intersecția cu strada Cherkovna, orașul Montana

Drum de acces: D1, D102, apoi strada Kiril și Metodiu, asfalt stare bună

GPS: 43.404474 / 43°24’16” N – 23.221313 / 23°13’16” E

Biserica se află în partea veche a orașului, la poalele cetății 
Montanezium, într-un complex urban care cuprinde o necropolă 
romană, o biserică ortodoxă și o sinagogă evreiască, câteva 
geamii, școală, băi romane și turcești. După retragerea Adminis-
traței temporare rusești din Bulgaria din anul 1879, administrația 
locală a adoptat propunerea ca în locul unei geamii să fie ridicată 
o biserică ortodoxă. Așa că într-o noapte, locuitorii bulgari au 
doborât minaretul și l-au transformat în biserică ortodoxă. Vechea 
biserică din paiantă, cu plafonul plat și jos, nu mai corespundea 
nevoilor orașului, astfel încât edificiul a fost reconstruit din zid, 
cu două turle, cu spații largi, spațioase, fiind sfințit în 1898. În 
anii următori a fost ridicată cloptnița cu patru clopote, clădirea 
administrativă și grădina mănăstirească cu plante exotice. Ulterior, 
aceasta a fost restaurată de câteva ori pentru a ajunge în final 
la forma actuală. Iconostasul datează din 1879 și a fost făcut de 
meșteri din Școala de la Samokov. Biserica deține câteva icoane 
din 1879, pictate de renumitul meșter Hristo Encev, care a studiat la 
Florența, fiind născut în localitatea Koprivstița. Toată biserica este 
pictată de prof. Ilia Pefev și de Apostol Apostlov, artiști formați la 
Școala de la Debar.
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Храм „Св. Георги Победоносец“, гр. Вършец 

Храмов празник: „Св. Георги”
Местоположение/адрес: ул. „Република“ № 31, в центъра на 
гр. Вършец, обл. Монтана
Достъп: D81, след това D812, асфалтиран път
GPS координати: 43.198565 / 43°11’55” N – 23.290062 / 
23°17’24” E

Храмът „Св. Георги Победоносец“ се намира на главната ули-
ца, до центъра на гр. Вършец. Градежът му започва през 1902 
г. и представлява кръстокуполна базилика. Строителството на 
храма отнема около четири години и е завършен през 1906 г. 
Резбоването на иконостаса е дело на местен майстор, а част от 
иконите вътре в църквата датират от 17-18 в. Интерес предста-
вляват четирите полюлея, които са произведени в Йерусалим 
и Константинопол. През 1992 г. храмът е реставриран, а през 
2018 г. е напълно възстановен. Храмът се радва на посещаемост 
от много поклонници, поради това, че гр. Вършец е известен с 
лековитите си минерални води и е високо ценен от туристите 
планински курорт.

Храм „Св. Св. Кирил и Методий“, Монтана 

Храмов празник: „Св. Св. Кирил и Методий”
Местоположение/адрес: ул. „Кирил и Методий“, пресечка на 
ул. „Черковна“, в центъра на гр. Монтана, област Монтана
Достъп: D1, D102, след това ул. „Кирил и Методий“, пътят е 
добре асфалтиран
GPS координати: 43.404474 / 43°24’16” N – 23.221313 / 
23°13’16” E

Храмът се намира в старата част на града, под крепостта Мон-
танензиум, като мястото е било сакрален център от античността 
и средновековието – тук е имало римски некропол, християнска 
църква и еврейска синагога, джамии, училище, римска и турска 
баня. След оттеглянето на временното руско управление в Бълга-
рия (1879 г.), по предложение на руския управител и един турски 
велможа, местната управа приела предложението на мястото на 
турска джамия да се издигне православна църква. За една нощ 
българите свалили минарето и я превърнали в православен храм. 
Представлявала ниска, паянтова, с равен таван църква, която не 
отговаряла на бързо напредващия в икономическо, архитектурно 
и културно  отношение  град, тя била преустроена в зидана, с 
две кубета, широка и просторна базилика, с галерия на западна 
страна, и била осветена през 1898 г. Към църквата е имало е све-
щеноливница, кръщелна, килийно училище (1879 г.). През след-
ващите години била построена камбанария с четири камбани, ад-
министративна постройка и била оформена черковната градина с 
екзотични растения. По-късно отново била преустроявана, за да 
добие сегашния си вид. Иконостасът е от 1879 г., резбован, ве-
роятно от добър майстор от околността, повлиян от Самоковската 
школа. Той представлява прекрасно художествено произведение 
на резбарското изкуство със своята позлата, и с множеството си 
изображения от растителни и животински орнаменти. Църквата 
притежава икони от 1879 г. дело на майстор Христо Енчев, родом 
от гр. Копривщица, който е учил във Флоренция, Атанас Спасов 
и Георги Писецо от с. Сумер, Монтанско. Църквата е изцяло изо-
графисана от представители на Дебърската школа. Силно впечат-
ление прави „Ширшая небес” в свода над олтара, както и множе-
ството български светци и сцени по стените. Престолът в олтара 
е донесен от стария параклис в града. Представлява римска пос-
ветителска ара, в чест на богиня Диана, покровителка на антич-
ната Монтана и Аполон. В днешни дни около църквата се намира 
античен лапидариум, бившата къща на един от свещениците в 
църквата, помещаваща етнографската експозиция на Регионален 
исторически музей-Монтана “Градски бит и култура“. Храмът е 
обявен е за паметник на културата.

СПА Хотел-ресторант АТА   

GPS координати: 43.186530 / 43°11’11” N – 23.281487 / 23°16’53” E

Адрес: ул. „Константин Пенев“ № 1А, гр. Вършец, област Монтана
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Крепост „Кастра ад Монтанезиум“

GPS координати: 43.402111 / 43°24’7” N – 23.217449 / 23°13’2” 
E или 43.400419 / 43°24’1” N – 23.220806 / 23°13’15” E 
Адрес: ул. „Извора“ № 91, град Монтана, обл. Монтана.

Крепостта „Кастра ад Монтанезиум“ е разположена на хълма Ка-
лето, в северозападната част на гр. Монтана. Тук изобилства 
от праисторически археологически находки от каменно-медната 
епоха, свидетелстващи за първите обитатели в региона. По-къс-
но селището е обитавано от тракийското племе трибали някъде 
до 1 в. пр. Хр. Намерени са следи от каменни стени с височина 
повече от 1 м, използвани за защита от външни нападения. По-
ради богатствата си от минерали, включително на злато в райо-
на около река Огоста, мястото е завладяно от римляните през 
1 в. пр. Хр. Те дават името на града, което вероятно произхож-
да от латинската дума „Монс”, което означава планина. Поради 
това, че Монтана се обособява като център на Долна Мизия, в 
нея е имало постоянно военно присъствие. Посредством търгов-
ски пътища, градът е бил свързан с останалата част на Рим-
ската империя. Златодобивът, земеделието и занаятчийството 
се развиват бързо по това време. Построяването на крепостта 
Кастра ад Монтанезиум е продиктувано с оглед опасността от 
нападения от варварски племена. Изградени са казармени по-
мещения, базилика, крепостна стена и др. В подножието на хъл-
ма е открито светилище, посветено на боговете Диана и Аполон. 
Градът е разрушен в края на 4 в. с нахлуването на аварите, а в 
последствие и на славяните. Последните построяват на негово 
място ново селище, наречено Кутловица, като една от сградите 
е трансформирана в езическо светилище, посветено на бога Пе-
рун или Даждбог – богът на плодородието. Запазено е до днес.

Регионален исторически музей, гр. Монтана

GPS координати: 43.406171 / 43°24’22” N – 23.226815 / 
23°13’36” E
Адрес: ул. „Граф Игнатиев“ № 3, гр. Монтана, област Монтана.

В първия си вид музеят е създаден като „Музей на септемврий-
ското въстание“ през месец септември 1951 г. Паралелно с про-
комунистическата си ориентация, музеят събира ценна колек-
ция, представяща богатата история на целия регион. През 1991 
г. става исторически музей. Обособени са няколко експозиции: 
археология, етнография, история на България между 14 и 19 в., 
най-нова история, паметници на културата и др.  Правят впе-
чатление ценните находки от Неолита, от тракийския и римския 
периоди, от средновековието и от българския ренесансов пе-
риод. Изложено е копие на Якимовото съкровище, което е със 
специална стойност. Част от музея са Лапидариумът с археоло-

гическа експозиция на епиграфски паметници от римската епо-
ха, разположена в района на античния град Монтана, музейният 
обект Михайловата къща, православният храм „Св. Св. Кирил и 
Методий“, влаковата композиция, античната крепост и др.  

Експозиция на открито Лапидариум 

GPS координати: 43.403955 / 43°24’14” N – 23.221906 / 
23°13’19” E
Адрес: ул. „Димитър Талев“, в парка на Попската градина, гр. 
Монтана, обл. Монтана.

Лапидариумът е археологическа експозиция на открито, съдър-
жаща епиграфски паметници от римската епоха. Композицията 
се състои от 56 паметника, които са открити в древното римско 
селище Монтанезиум (днешна Монтана), намиращи се към мо-
мента в парка на Попската градина. Надписите върху мрамо-
ра са писмени извори, важни за културата и историята на този 
регион през 2-3 в. сл. Хр. Това са единствените, намерени за 
този римски провинциален град писмени източници, даващи ин-
формация за култа към богинята Диана, която била защитник 
на град Монтана, за Аполон, Ескулап, Хигия, Латона, Силван 
и други божества. Освен това служат като важни исторически 
сведения за посетителите. Надписите върху камък и мрамор 
символизират освен славата на римските императори, на висши 
военни и цивилни лица от провинция Долна Мизия, и на бойните 
подвизи на някои войници и цивилни лица.

Хотел-ресторант Житомир

GPS координати: 43.408911 / 43°24’32” N – 23.223893 / 
23°13’26” E
Адрес: ул. „Жеравица“ № 1, гр. Монтана, обл. Монтана

Хотел-Ресторант Веста 

GPS координати: 43.408684 / 43°24’31” N – 23.219929 / 
23°13’11” E
Адрес: ул. „Цар Самуил“ 10, гр. Монтана, обл. Монтана

Семеен хотел-Ресторант Ринг 

GPS координати: 43.389178 / 43°23’21” N – 23.216836 / 
23°13’0” E
Адрес: на езерото Огоста, гр. Монтана, обл. Монтана
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MĂNĂSTIREA IVAN PUSTI

Hram: „Sfântul Ivan Pusti”

Localizare/adresă: deviație din D1 la câțiva km. de intrarea în orașul Vratsa

Drum de acces: DN1, apoi drum nemarcat, urcare pantă accentuată

GPS: 43.243510 / 43°14’36” N – 23.463407 / 23°27’48” E

Situată nu departe de drumul ce leagă Vratsa de Montana, 
mănăstirea face parte din centrele spirituale situate pe muntele 
Vico, la poalele munților Balkan. Construită în jurul unui sanctuar 
antic al tracilor, ridicat cu câteva milenii înainte de Hristos, 
mănăstirea a fost centrul spiritual al cetății medievale Kasina. A 
fost distrusă de mai multe ori de turci, fiind refăcută în forma de 
astăzi între anii 1894-1928. Aici a existat o școală pentru a educa 
copiii săraci din zonă. 

În jurul mănăstirii există peșteri în care au trăit călugări monahi. 
Într-una dintre ele a locuit Sfântul Ioan de Rila, protectorul-ceresc 
al Bulgariei și Europei, iar pe pereții acestei peșteri se păstrează 
încă fresce. Icoanele și iconostasul au fost realizate de Todor 
Manyov, de la Școala din Treyava. În pictura murală sunt trei straturi 
distincte: din secolul a XI-lea, din secolul al XVI-lea și din secolul al 
XIX-lea. 

În secolul al XVII-lea au venit aici să muncească meșterii Nikola, 
Pala și Kostadin de la Chiprovtsi, reprezentanți ai celebrei Școli 
de meșteri aurari la Chiprovtsi. Acest atelier de aurărit are o 
contribuție importantă la dezvoltarea meșteșugurilor în ultimii 200 
de ani. În perioada Renașterii, mănăstirea nu a fost doar un centru 
de meșteșuguri, ci și un mare centru literar și spiritual.
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ОБЛАСТ ВРАЦА

Местоположението на област Враца е на северозапад между 
река Дунав (на север) и Стара Планина (на юг).  Територията й 
е 3619 кв. км., което е равно на 3.26 % от територията на стра-
ната. През 2018 г., според Евростат, населението в областта е 
165.645 жители.  На територията й са разположени 11 общини, а 
основният административен център е град Враца, който се нами-
ра на 116 км. от столицата София. В област Враца се намира АЕЦ 
„Козлодуй“, единствената българска атомна електроцентрала.

Във Врачанска област се намират множество обекти на култур-
ното и историческото наследство. По-известни от тях са нацио-
налният музей „Параход Радецки“, който е единственият плаващ 
музей в България, археологическият комплекс „Калето“, осно-
ван преди повече от 70 века, руините на две укрепени сели-
ща от времето на каменно-медната епоха и енеолита, датира-
щи между края на петото хилядолетие и първата половина на 
четвъртото хилядолетие пр. Хр., къщата-музей Иван Замбин, с 
изложба, която демонстрира артистични и традиционни занаяти 
от Врачанския регион. Повечето от археологическите находки в 
региона са от тракийския период. 

Изключително впечатляващи са и религиозните обекти на тери-
торията на Враца, като най-голям и най-впечатляващ сред тях 
е Черепишкия манастир, който е разположен в живописното Ис-
кърско дефиле. Възстановен през 17 в. , манастирът е обявен 
за паметник на културата с национално значение. Струпешкият 
манастир „Св. Илия“ и Градешкият манастир също се намират 
във Врачанска област, а в гр. Враца е седалището на Врачанска 
митрополия, както и катедралата „Св. Апостоли“, издигнат през 
1898 г.

Врачанска област притежава забележителни природни богатства 
и пейзажи, каквито са Врачанският Балкан, пещерата Леденика, 
която е с международно значение (в нея са открити повече от 53 
животински видове), Врачанското ждрело в близост до гр. Вра-
ца, Водопадът Скакля (висок 141 м.), скалните формирования 
Ритлите, които са в близост до Черепишкия манастир и др.

Манастир „Иван Пусти“  

Местоположение/адрес: отклонение от D1 на няколко км от 
входа на гр. Враца, обл. Враца 
Достъп: DN1, след това немаркиран път, пътят е сравнително 
добре асфалтиран  
GPS координати: 43.243510 / 43°14’36” N – 23.463407 / 
23°27’48” E

Манастирът е разположен недалеч от шосето Враца – Монтана, 
на около 7 км от пътя за кв. „Биктрец” гр. Враца и на около 5 
км преди отбивката за с. Бели извор. На мястото му е имало 
старо тракийско светилище около 4-1 хил. пр. Хр., а по-къс-
но през средновековието е имало крепост наречена „Касина”. 
Много пъти е разрушаван от турците, а в сегашния си вид е от 
1894-1928 г. Ремонтиран е през 2008 г. През съществуването 
си е имал различни имена - манастирът Касинец, Св. Йоан Бо-
гослов, Св. Йоан Рилски, Пусти. Сградата на църквата е едно-
корабна, едноапсидна, с купол, покрита с цепени плочи и шест 
контрофорса на север и юг. В скалите над манастира има пе-
щери, служили за обиталище на монаси. Небесният закрилник 
на България - св. Йоан Рилски, е живял в една от тях, а именно 
пещерата „Постница”. В нея са се запазили стенописите. Около 7 
в. в манастира идват да работят чипровските майстори Никола, 
Пала и Костадин от Чипровци, представители на Чипровската 
златарска школа, прочутата по онова време. През 1611 г. те 
изработват тук щедьоври, останали досега - кръст с позлата и 
цветни камъни с два лъва с надпис за манастира. В златарското 
ателие са изработвани кръстове, иконки на св. Георги, кой бил 
изобразяван с фес. Ателието на чипровските златари е с много 
голям принос за развитието на художествените занаяти близо 
200 години. В обителта имало и меднощампарска работилница. 
Освен като център на художествени занаяти манастирът бил и 
книжовен център през Възраждането, в който са работили Йо-
сиф Брадати, поп Тодор Врачански. Имало е килийно училище. 
Иконите и иконостасът са дело на Тодор Маньов, представител 
на Тревненска школа. В стенописите се откриват три живописни 
слоя, съответно от 11 в., от 16 в. и от 19 в.
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BISERICA SOFRONII VRACHANSKI DIN VRATSA

Hram: „Înălțarea la Cer”

Localizare/adresă: Strada General Leonov nr. 3, în centrul orașului Vratsa

Drum de acces: D15, apoi D 1002, asfalt stare foarte bună

GPS: 43.202564 / 43°12’9” N – 23.550727 / 23°33’2” E

Biserica este parte a unui complex muzeal, împreună cu Muzeul 
etnografic și cu Muzeul de trăsuri și case tradiționale din Epoca 
Renașterii. Datează din anul 1848, fiind construită peste o biserică 
mai veche și este cel mai vechi monument religios din localitate. Prin 
întreaga sa existență a fost un centru de mare importanță al vieții 
spirituale și politice din judetul Vratsa, de numele său legându-se 
remarcabile personalități bulgare: Vasil Levski, Sofronii Vrachanski, 
Paisii Hilendarski. Cladirea are forma unei bazilici cu trei nave, în 
partea de vest aflându-se clopotnița. Iconostasul și porțile regale 
reprezintă o excepțională opera de artă aparținând vestitei Școală 
de la Debar. Icoanele sunt pictate de Anton Stanishev și de marele 
maestru din Samokov, Dimitrii Zograf. 

În anul 1989, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la nașterea 
educatorului renascentist, episcopul Sofronie Vrachanski de la 
Vratsa, printr-o decizie a Consiliului eparhial al Episcopiei de Vidin, 
biserica a fost declarată „Monument memorial episcopul Sofronie 
de la Vratsa (Vrachanski)“. Sofronie Vrachanski este protectorul 
spiritual al orașului Vratsa. După restaurarea majoră din anul 2002, 
în fiecare an la data de 2 iunie, are loc o slujbă de pomenire a lui 
Hristo Botev și a eroilor căzuți pentru libertatea Bulgariei. În biserică 
este amenajată o expoziție având ca temă arta străveche bulgară 
din regiunea Vratsa, formată din icoane, obiecte bisericești și 
sculpturi în lemn. Complexul este administrat de Muzeul de Istorie 
Regională Vratsa.
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BISERICA SFÂNTUL NICOLAE DIN VRATSA

Hram: „Sfîntul Nicolae”

Localizare/adresă: Bulevardul Hristo Botev nr. 1, orașul Vratsa, districtul Vratsa

Drum de acces: D15, apoi D 1002, apoi Bulevardul 2 Iunie. asfalt stare foarte bună

GPS: 43.200297 / 43°12’1” N – 23.549865 / 23°32’59” E

Situată în centrul orașului, această biserică a fost construită 
între anii 1865-1867. Este numită mitropolitană pentru că în ea 
este îngropat unul din mitropoliții de Vratsa. În interior are fresce 
frumoase și icoane minunate pictate de Stanislav Dospevski de la 
Școala de la Samokov și de Zhelyazkovi Kashev. Iconostasul este 
opera unui maestru al Școlii de la Debar, Anton Stanishev. Are 
forma unei basilici mari, cu o clopotniță cu trei etaje, pe cupolă 
fiind pictat Iisus Hristos Pantocratorul, iar pe pandantive – cei patru 
evangeliști.

BISERICA SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA DIN VRATSA

Hram: „Sfinţii Împărați Constantin și Elena”

Localizare/adresă: Strada Petropavlovska nr. 84, orașul Vratsa,

Drum de acces: D15, apoi D 1002, apoi strada Grancharska, asfalt stare bună

GPS: 43.201252 / 43°12’4” N – 23.546703 / 23°32’48” E

Localnicii numesc acest așezământ „Sf. Țarevi”, fiind închinat 
Sfinților Împărați Constantin și mamei sale Elena. Actuala biserică 
a fost construită pe locul uneia mai vechi, din secolul al XVI-lea, 
care era săpată în pământ. Noua biserică s-a construit în perioada 
1910-1915, pe baza unui proiect al arhitectului Pencho Koichev, 
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Църква „Св. Софроний Врачански“, гр. Враца 

Храмов празник: „Възнесение Господне“
Местоположение/адрес: ул. „Генерал Леонов“ № 3, в центъ-
ра на гр. Враца, област Враца, www.vratsamuseum.com   
Достъп: D15, след това D 1002, много добре асфалтиран път
GPS координати: 43.202564 / 43°12’9” N – 23.550727 / 
23°33’2” E

Кратко описание: Храмът е част от комплекс заедно с етног-
рафския музей и възрожденските къщи. Управлява се от Регио-
налния исторически музей - Враца. Самата църквата е построена 
през 1848 г. върху по-стар храм. През цялото си съществуване 
храмът се е явявъл естествен център на духовния и политически 
живот на Враца. Свързан е с най-бележитите български лично-
сти - Васил Левски, Софроний Врачански, Паисий Хилендарски. 
Сградата е каменна трикорабна, базилика, на запад с камбана-
рия. Иконостасът и царските двери са от Дебърска школа и са 
с изключителна художествена стойност. Иконите са зографиса-
ни от Антон Станишев в стил „ампир”, а големите иконостасни 
икони от големия майстор Димитрий Зограф от Самоков. По по-
вод 250 години от рождението на възрожденския просветител 
св. Софроний Врачански (който е духовен закрилник на град 
Враца), през 1989 г., след основна реставрация, с решение на 
епархийския съвет на Видинска епархия, църквата е обявена за 
храм-паметник „Св. Софроний Врачански, еп. Врачански”. Като 
традиция, от 2002 г., всяка година на 2 юни се отслужва възпо-
менателна панихида за Христо Ботев и падналите за свободата 
на България герои. В храма се намира и музейната експозиция 
”Старобългарско изкуство от Врачанско”, състояща се от икони, 
църковна утвар и дърворезба.

Митрополитски храм „Св. Николай“, гр. Враца 

Храмов празник: „Св. Николай”
Местоположение/адрес:  Бул. „Христо Ботев“ № 1, гр. Враца, 
обл.Враца 
Достъп: D15, след това D 1002, след това бул. „2 юни“, пътят е 
добре асфалтиран
GPS координати: 43.200297 / 43°12’1” N – 23.549865 / 
23°32’59” E

Храмът е построен през 1865-1867 г. и се намира в центъра на 
града. Наричан е „митрополитски” поради това, че в него е по-
гребан първият Врачански митрополит след Освобождението. 
Стените са с красиви стенописи, прекрасни икони, сътворени 
от Станислав Доспевски, представител на Самоковската школа, 
както и от Желязков и Кашев. Иконостасът е дело на майстор от 
Дебърска школа - Антон Станишев. Сградата е голяма базилика, 
с триетажна камбанария. На купола е изобразен Иисус Христос 
Вседържител, а на пандантивите - четиримата евангелисти. В 
средата има още един купол. 
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renumit în epocă, tot el proiectând mausoleul din Pleven, tribunale, 
stații de cale ferată și multe alte edificii. Clădirea este o bazilică 
triplu pavată, cu o axă transversală, cu două clopotnițe deasupra 
pronaosului, cu o cupolă în corpul central și absidă. Fațada este 
construită în stil neoclasic. Iconostasul este din zid, iar sculptura 
în lemn este făcută la Vidin. Icoanele sunt realizate în stil bizantin 
ortodox, cu influență occidentală. Este o biserică urbană tipică, cu 
o curte spațioasă și multă liniște. Biserica este situată în centrul 
orașului, aproape de Biblioteca regională „Hristo Botev”.

CATEDRALA SFINȚII APOSTOLI DIN VRATSA

Hram: „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel”

Localizare/adresă: Bulevardul Hristo Botev nr. 45, în centrul orașulul Vratsa

Drum de acces: D15, apoi D 1002, apoi strada Ivan Vazov, asfalt stare bună

GPS: 43.205744 / 43°12’10” N – 23.547790 / 23°32’57” E

Biserica este situată chiar în centrul orașului Vratsa. Construită pe 
locul unei biserici mai vechi din secolul al XVII-lea, este cea mai 
mare și cea mai impunătoare biserică din oraș. Are forma unei 
bazilici mari cu trei nave, cu trei abside și cu o cupolă cu opt pereți. 
Cele trei altare din interior sunt închinate lui Paisie Hilendarski de 
la Hilandar și Sfântului Sofronie de la Vratsa (Vrachanski). Pictura 
este în frescă, iar iconostasul și scaunul episcopal sunt împodobite 
cu ornamente florale și motive decorative cu animale. Un frumos 
crucifix sculptat în lemn se găsește pe amvon. Este desemnată 
catedrală pentru mitropolitul de Vratsa, aici oficiindu-se liturghii 
solemne. 
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Храм „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Враца 

Храмов празник: „Св. Св. Константин и Елена”
Местоположение/адрес: ул. „Петропавловска“ № 84, гр. Вра-
ца, област Враца
Достъп: D15, след това D 1002, след това ул. „Грънчарска“, 
пътят е асфалтиран
GPS координати: 43.201252 / 43°12’4” N – 23.546703 / 
23°32’48” E

Църквата се намира в центъра на града, в близост до регионал-
ната библиотека „Христо Ботев“ и  е типична градска църква с 
просторен двор. Обителта е наричана от местните „Св. Царей“, 
тъй като е посветена на император св. Константин и неговата 
майка Елена. Храмът е построен между 1910 и 1915 г. по проект 
на добре известния архитект Пенчо Койчев. По негови идеи са 
построени мавзолеят в Плевен, съдилища, жп гари и много дру-
ги обществени сгради. На мястото на храма, под земята са от-
крити останки от по-стар, от 16 в. Църквата е трикорабна купул-
на базилика, с подчертана напречна ос, с две кули-камбанарии 
над притвора и странични входове от север и от юг, с фасада 
в неокласически стил. Иконите са в типичен византийски стил, 
със западно влияние. 

Църква „Св. Апостоли“, гр. Враца 

Храмов празник: „Св. Апостоли“ 
Местоположение/адрес: Бул.“Христо Ботев“ № 45, в центъра 
на град Враца, област Враца
Достъп: D15, след това D 1002, след това ул. „Иван Вазов“, 
асфалтиран път
GPS координати: 43.205744 / 43°12’10” N – 23.547790 / 
23°32’57” E

Храмът „Св. Апостоли“ е най-големият и внушителен в града. На 
мястото, където е построена църквата е имало по-стар храм от 
17 в. Представлява голяма трикорабна базилика, триапсидна, с 
осемстенен купол. Тематично, трите олтара в нея са посветени 
на св. Паисий Хилендарски и св. Софроний Врачански. Иконос-
тасът и владишкият трон са изключително красиви, с флорални 
и животински орнаменти. На дърворезбования амвон има пре-
красно Разпятие Христово. В църквата се извършват тържестве-
ни богослужения, тъй като е определена за катедрален храм на 
Врачанския митрополит. 
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Етнографско-възрожденски комплекс „Св. Софроний Вра-
чански“ – Враца

GPS координати: 43.202564 / 43°12’9” N – 23.550727 / 23°33’2” 
E
Адрес: ул. „Димитраки Хаджитошев“ № 12, град Враца, област 
Враца

Етнографският комплекс е част от Регионалния исторически му-
зей - Враца и представлява архитектурно-етнографска музей-
на експозиция, създадена в периода 1972–1987 г. Разположен 
в центъра на гр. Враца, където се намират три възрожденски 
къщи, в ренесансов архитектурен стил, характерен за този ра-
йон. Въпросните сгради са обявени за архитектурни и истори-
чески паметници на културата. При входа на комплекса, посе-
тителите могат да се насладят на възхитителна статуя на св. 
Софроний Врачански, чийто автор е склупторът Крум Дамянов. 
В музея се намират няколко колекции, показващи най-характер-
ното от традиционната народна култура в региона, в това число 
инструменти, домакински уреди, керамика, популярни костюми, 
килими и др.  В къща музей „Иван Замбин” са представени стари 
занаяти, характерни за региона, като напр. златарство, лозар-
ство и винарство, отглеждане на копринени буби, производство 
на коприна и копринени тъкани. Има и колекция на приемания 
за един от класиците на духовата музика в Северозападна Бъл-
гария, самобитент народен творец и композитор Дико Илиев. По 
същността си къща музей „Димитраки Хаджитошев“ е възстанов-
ка на къща от средата на 19 в. В третата къща къща „Григорий 
Найденов“ може да се открие първата в страната самостоятелно 
обособена експозиция „Светът на детето от края на 19 и нача-
лото на 20 в.“. 

Регионален исторически музей, Враца 

GPS координати: 43.200981 / 43°12’3” N – 23.547608/ 
23°32’51” E
Адрес: бул. „Христо Ботев“ № 2, град Враца, област Враца

Основан през 1953 г., музеят е част от 100-те национални забе-
лежителности на България. Музейните експозиции проследява 
различното историческо развитие на региона и всяка от тях е 
представена в отделна зала. 

Зала „Праистория“ съдържа експозиция на предмети от керами-
ка, уреди от домакинството, традиционни инструменти, оръжия 
от ранните години на античността до римско време. 

Зала „Античност“ съдържа експозиция на артефакти от римската 
и византийска епохи (1-6 в.). 

Зала „Средновековие“ съдържа експозиция на украшения, да-
тиращи от 7 до 14 в., иконки-амулети; старобългарски напис от 
XIII в. с името „Вратица”, сребърна мощехранителница, битови 

предмети и инструменти.

Зала „Тракийски съкровища“ съдържа експозиция на сребърни и 
златни бижута, ценни предмети, които са открити около Враца, 
включително т.нар. „Рогозенско съкровище“, състоящо се от 165 
съда, изработени от сребро и украсени чрез позлата. 

Експозиция „Лапидариум“ представлява експозиция на открито, 
свързана с останалите сгради. Тук е експонирана мозайка от с. 
Галатин,  епиграфски паметници от римската епоха, късната ан-
тичност и българското средновековие. в зала „История на Бъл-
гария ХV-ХIX в.“ са представени ценни образци на Врачанската 
книжовна, иконописна и златарска школа. В „Ботевата зала“ е 
организирана изложбата, посветена на легендарната чета на по-
ета-революционер Христо Ботев (1848-1876). В т. нар. „Каменна 
зала” са разположени експонати на минерали (скъпоценни и по-
лускъпоценни камъни), скали и фосили (вкаменелости от флора 
и фауна). Зала „Нова история“ представя икономическото, поли-
тическото и културно развитие на Врачанския регион до 1918 г.

Хотел „Хемус“, Враца 

GPS координати: 43.20200 / 43°12’7” N – 23.548685 / 23°32’55” 
E
Адрес: булевард „Христо Ботев“ № 1, град Враца, област Враца
Хотелски комплекс „Чайка“
GPS координати: 43.191503 / 43°11’29” N – 23.537166 / 
23°32’14” E
Адрес: на изхода на града по D 1002, гр. Враца, област Враца

Връх „Околчица“ 

GPS координати: 43.154236/ 43°9’15” N – 23.584046 / 
23°35’2” E
Адрес: на 22 км. от Враца, през село Паволче и с. Челопек. 

Една от най-значимите исторически местности в България - връх 
„Околчица“, също се намира в региона. Самият връх е с височина 
1048 метра. Тук, срещу османската армия провеждат героична 
битка и загиват българският поет-революционер Христо Ботев 
и четата му. В тази историческа местност е издигнат паметник 
за увековечаване на Ботевия подвиг. Паметникът представлява 
опълченски кръст с височина 26,60 метра, издигнат през 1925 
г. В основата на паметника се намира параклисът „Св. Георги“. 
Ежегодно на 2 юни се провежда впечатляващо поклонение, на 
което присъстват хиляди хора, включително и държавни ръко-
водители, за да се поклонят на паметта на великия български 
революционер и борбата му за независимост на страната от ос-
манско робство.
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Археологически комплекс, Мездра 

GPS координати: 43.139870 / 43°8’23” N – 23.704888 / 
23°42’17” E

Адрес: на изхода на югозападния край на гр. Мездра, отклоне-
ние от D1, гр. Мездра, област Враца 

Комплексът е разположен върху висок скалист рид, място къде-
то са се пресичали основни търговски пътища още от дълбока 
древност. Районът около река Искър е бил населен още през 
каменно-медната епоха - втората половина на 5 в. пр. Хр., както 
и през преходния период на бронзовата епоха. Има данни, че и 
древните траки са се установили тук до 1 в. През 2 в. местността 
е била  завладяна от Римската империя, а по-късно - през 7 в., 
тук се заселили славянски племена. На свой ред, след славяни-
те, по тези земи идват Аспаруховите българи. През 11 в. импе-
раторът на Византия Василий Велики завладява северозапад-
ните български земи, а по-късно те стават част от Османската 
империя. През 2013 г. целият комплекс е възстановен, изгра-
дени са и туристически маршрути. Тук може да се видят остан-
ки от укрепени селища от различни периоди, праисторическо 
светилище, раннотракийски култов център и др. В комплекса 
има и експозиционни зали. Постоянната изложба в комплекса се 
състои от множество археологически предмети и други находки 
от петте исторически периода от съществуването на крепостта. 
Има и модел на римската крепост „Калето“, която датира от 2-5 
в. В отделна зала има етнографска изложба, сувенирен магазин 
и информационен център.

Местност „Ритлите“  

GPS координати: 43.107229 / 43°6’26” N – 23.624721 / 
23°37’29” E
Адрес: на брега на река Искър, с. Лютиброд, път DN 16, с. Лю-
тиброд, област Враца

Местност „Ритлите“ е природна атракция, част от националния 
парк „Врачански Балкан“, намираща се на брега на река Искър, 
край село Лютиброд. Уникалното природно образование пред-
ставлява четири успоредни отвесни страни, с дължина между 
200 и 500 метра и дебелина между 3 и 7 метра. Скалите варови-
кови и са на възраст от 120 млн. години. Образували са се на дъ-
ното на топло море при Старопланинското (Алпийско) нагъване. 
На другия бряг на реката също се откриват подобни формирова-
ния, но са с по-малък размер. Според легендите, за дълго време 
тук е имало желязна врата, предназначена да затваря пътя към 
старата българска крепост Сердика. Името на скалите е даде-
но поради приликата им със страничните прегради на волска 
кола (ритли). През 1938 г. скалните формирования са обявени 
за природна забележителност и за защитена зона и са включени 
в Регистъра на защитените територии в България. 
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ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Област Плевен е разположена в централната част на Северна 
България, между река Дунав и Стара Планина, в географската 
зона Мизия. Областта се простира на площ от 4.653 км2, или 
4,19% от територията на страната. По данни на Евростат, през 
2018 г. населението в област Плевен е 244 209 жители. Облас-
тта се състои от 11 общини. Административен и областен център 
е град Плевен (седми по големина град в България, отстоящ на 
разстояние около 150 км от София).  

По отношение на културното наследство, Област Плевен разпо-
лага с повече от 400 исторически и културни паметници с наци-
онално и местно значение. Сред най-известните обекти на кул-
турното наследство са: художествен музей Панорама „Плевен-
ска Епопея 1877-1878“ (построен 1977 г. по повод честването 
на 100 годишнината от освобождението на Плевен от османска 
власт), крепостта „Сторгозия“, откритите останки от римската 
базилика в Улпия Ексук, крепостта в Никопол (крепост от Второ-
то българско царство).

Археологическите проучвания в Плевен обхващат праисториче-
ската епоха, тракийската епоха, античността, средните векове. 
По отношение на местата за поклонение в региона се има мно-
жество църкви и манастири. Най-известна е скалната църква 
„Св. Стефан“ (била част от манастирски комплекс от 10-11 в.). 
На стените на скалите съществуват рисунки, датиращи от 3-4 
в. Природното наследство на Плевен включва редица обекти, 
които могат да бъдат посетени - парк „Кайлъка“ (разположен в 
близост до гр. Плевен); парк „Персина“, който е единственият 
природен парк в България около река Дунав; каньонът Чернел-
ка, в който се организират туристически посещения; скалните 
образования „Купените“ (в близост се намират и могат да бъдат 
посетени водопадът „Скока“ и Тектонския парк „Калето“). В Об-
ласт Плевен се откриват различни атракции за практикуване на 
културен, религиозен, спа туризъм, различни видове спортове 
и други.
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BISERICA SFINȚII PETRU ȘI PAVEL DIN NIKOPOL

Hram: „Sfinţii Petru și Pavel”

Localizare/adresă: stradă paralelă cu strada Vasil Levski, orașului Nikopol 

Drum de acces: D34, apoi strada locală paralelă cu D52 , asfalt stare relativ bună

GPS: 43.704653 / 43°42’16” N – 24.896127 / 24°53’46” E

Biserica cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Nicopol este 
cunoscută de către localnici și drept ”mănăstirea cea mică”. Situată 
la baza fortificației orașului, biserica este o construcție medievală, 
ridicată probabil undeva între secolele XIII – XIV, existând cu 
siguranță în timpul celui de-al Doilea Țarat Bulgar. 

Apare prima dată în referințele istorice în anul 1871, într-o 
consemnare a lui Felix Kanitz, care face notează faptul că aceasta 
a fost folosită la un moment dat ca și catedrală a catolicilor din 
localitate. Într-o altă scriere istorică a lui George Bals în anul 1914, 
biserica apare ca fiind deja în ruină. Abia în 1927 aceasta este 
declarată monument istoric. Este o clădire mică, de circa 10 x 7 
metri, cu intrarea pe partea de sud a naosului. Nava de interior 
a bisericii este cruciformă. Exteriorul este realizat cu arcade de 
cărămidă false, de culoare roție și piatră albă. Din păcate, starea 
construcție nu este una foarte bună, partea de vest fiind aproape 
complet ruinată.
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Hotel-restaurant Gold
Coordonate GPS: 43.701660 / 43°42’6” N – 24.895055 / 24°53’42” E

Adresă: deviație din strada Vasil Levski, orașul Nikopol, districtul Pleven

BISERICA-MAUSOLEU SFÂNTUL GHEORGHE CEL BIRUITOR DIN 
PLEVEN

Hram: „Sfântul Gheorghe”

Localizare/adresă: Piața Renașterii, în centrul orașului Pleven, districtul Pleven

Drum de acces: E83, apoi D35, apoi strada Kiril și Metodiu, spre centrul orașului 

Pleven, districtul Pleven, asfalt stare foarte bună

Coordonate GPS: 43.407924 / 43°24’28” N – 24.619368 / 24°37’9” E

Construită în amintirea Războiului de eliberare ruso-turc din anii 
1877-1878, Capela-Mausoleu Sf Gheorghe de rit ortodox, cinstește 
memoria ostașilor căzuți în asediul Plevnei din 1878. Rămășițele 
pământești ale celor 31.000 de ruși și 7.500 de români sunt înhumate 
în cripta mausoleului. Mausoleul a fost construit în 1903-1907, cu 
ocazia sărbătoririi a 30 de ani de la eliberarea Bulgariei. Proiectul 
este elaborat de arhitectul Penceo Koicev, iar iconostasul este 
opera pictorilor Ivan Markvichka și Anton Mitov. Capela are un stil 
bulgaro-bizantin, cu cupolele încrucișate. Are o cupolă centrală 
de 24 m înălțime și încă patru cupole laterale. Fațada este zidită 
cu brâuri orizontale de cărămidă și piatră pe o suprafață de 452 
de metri pătrați. Capela face parte din cele 100 de monumente 
naționale ale Bulgariei.
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Храм „Св. апостоли Петър и Павел“, Никопол 

Местоположение/адрес: успоредната улица на ул. „Васил 
Левски“, в центъра на град Никопол, област Плевен
Достъп: D34, след това ул., парлелна на D52 , хубав асфалтов 
път
GPS координати: 43.704653 / 43°42’16” N – 24.896127 / 
24°53’46” E

Църквата „Св. апостоли Петър и Павел“ в Никопол е позната на 
местните като „манастирчето“. Посветена на апостолите Петър и 
Павел. Храмът е средновековна постройка, построена приблизи-
телно между 13 и 14 в., по време на Второто българско царство. 
Името й се повява за пръв път в исторически извори от 1871 г., 
а именно в бележки на Феликс Каниц, който отбелязва, че църк-
вата е била използвана за известно време от местните като като-
лическа църква. Други исторически извори (на Балш от 1914 г.) 
сочат, че храмът е бил вече в руини. През 1927 г. е обявена за 
исторически паметник. Църквата представлява малка кръстоку-
полна базилика, с размери 10х7 метра. Екстериорът е изграден 
от арки от бял камък. За жалост състоянието на конструкцията 
не е много добро, като западната част е почти напълно разру-
шена. 

Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец“, гр. Плевен

Местоположение/адрес: площад „Възраждане“, в центъра на 
гр. Плевен, област Плевен.
Достъп: E83, след това D35, след това ул. „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“ към центъра на града. Пътят е много добре асфалтиран.
GPS координати: 43.407924 / 43°24’28” N – 24.619368 / 
24°37’9” E

Най-значимата историческа забележителност от Руско-турската 
Освободителна война 1877-1878 г. в гр. Плевен е православният 
храм-мавзолей, построен в памет на войниците, загинали при 
обсадата на града през 1878 г. Това са 31 000 руснаци и 7 500 
румънци. Тук, в криптата на мавзолея, са погребани техните ос-
танки. Построен е през 1903-1907 г. по повод 30-годишнината 
от Освобождението на България. Проектант е арх. Пенчо Койчев. 
Художниците Иван Мърквичка и Антон Митов са изработили ико-
ностаса. Параклисът е в българо-византийски стил, кръстокупо-
лен с кръстни рамене. Има централно кубе с височина 24 м. и 
четири странични такива. Фасадата е изпълнена с хоризонтални 
пояси от тухли и камък върху площ от 452 кв. м. Параклисът е 
включен в 100 национални обекта.

Хотел-ресторант Голд

GPS координати: 43.701660 / 43°42’6” N – 24.895055 / 
24°53’42” E
Адрес: отклонение от ул. „Васил Левски“, гр. Никопол
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BISERICA SFÂNTUL NICOLAE DIN PLEVEN

Hram: „Sfântul Nicolae”

Localizare/adresă: Piața Stambolov, în centrul orașului Pleven, districtul Pleven

Drum de acces: E83, apoi D35, apoi Bulevardul Ruse, apoi strada Dimitar 

Konstantinov, orașul Pleven, districtul Pleven, asfalt stare foarte bună

GPS: 43.412827 / 43°24’46” N – 24.616626 / 24°36’60” E

Este situată în centrul orașului, lângă Piața Teatrului și în apropierea 
Muzeului Casa Tsar Osvoboditel. Este un monument valoros de 
arhitectură creștină, fiind construită pe locul unei capele din 
secolul al XIII-lea, ridicată de negustori din Dubrovnik. În 1834 a 
fost construit un nou lăcaș de cult, având forma unei bazilici cu 
trei nave. De numele său se leagă momente importante din lupta 
pentru independența bisericească și națională. Se păstrează 
iconostasul și tronul arhieresc, dar și icoane ale pictorului Dimitrie 
Zograf. Deține cea mai mare colecție de icoane, în număr de 68, 
aparținând Școlii de pictură Samokov.

BISERICA SFÂNTA TREIME DIN PLEVEN

Hram: „Sfânta Treime”

Localizare/adresă: Strada San Stefano, nr. 7. în centrul orașului Pleven

Drum de acces: : E83, apoi D35, apoi Bulevardul Hristo Botev, apoi strada Shipka, 

orașul Pleven, districtul Pleven, asfalt stare foarte bună

GPS: 43.404925 / 43°24’17” N – 24.620909 / 24°37’15” E

Până în 1870, în locul bisericii Sf. Treime exista o mica biserică 
veche și o școală. Dorința întregii societăți din oraș era să aibă un 
nou lăcaș de cult, astfel că între 1893-1898, arhitectul Vyachelslav 
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Gavarda a realizat un nou proiect, iar construcția a fost realizată de 
antreprenorul Ivan Okoliyski din Tryavna, sub patronajul primăriei 
orașului. Construcția s-a terminat în 1912, fiind realizată o biserică 
înaltă, masivă, din piatră și cărămidă, având forma unei basilici 
maiestuoase cu trei nave, o absidă și pronaos, și trei cupole. 
Coloanele din naos sunt de origine romană. Iconostasul este înalt, 
iar icoanele provon de la maeștrii școlii din Galicnik (Macedonia) 
Danail Nestorov, vărul său Oventiy Isachev, Aleks Vassilev și Adolf 
Sedov. Interiorul a fost pictat de prof. Iliya Pefev, de asemenea 
descendent al maeștrilor Școlii Debar, între anii 1940-1946.

BISERICA SFÂNTA PARASCHEVA DIN PLEVEN

Hram: „Sfânta Parascheva”

Localizare/adresă: Strada Sfânta Parascheva nr. 1, în centrul orașului Pleven

Drum de acces: : E83, apoi D35, apoi Bulevardul Georgi Kochev, apoi strada 

Grenaderska, apoi strada Petko R. Slaveykov, orașul PlevenGPS: 43.415828 / 

43°24’57” N – 24.617164 / 24°37’1” E

Prima biserică cu hramul Sf Parascheva a fost ridicată încă 
din anul 1523, fiind o construcție din lemn, alături de o școală 
mănăstirească atestată în 1857. Lăcașul a fost reconstruit între anii 
1870-1879 și transformat într-o bazilică cu trei nave, naos susținut 
de trei coloane vechi și două cupole, cu pronaos și două spații 
laterale, execuția fiind încredințată unor meșteri aparținând Școlii 
de la Triavna. Biserica a fost sfințită de primul exarh bulgar, Antim I. 
Iconale au fost donate de artizanii din regiune, iar icoanele murale 
au fost zugrăvite de pictorul Serbezov. Lângă biserică funcționează 
o școală de duminică pentru copii și un centru pentru activități 
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Църква „Св. Николай“ в гр. Плевен 

Местоположение/адрес: площад „Стамболов“, в центъра на 
гр. Плевен, област Плевен

Достъп: E83, след това D35, след това бул. „Русе“, след което 
ул. „Димитър Константинов“, град Плевен, област Плевен. Пътят 
е много добре асфалтиран 

GPS координати: 43.412827 / 43°24’46” N – 24.616626 / 
24°36’60” E

Находящ се в центъра на града до театъра на пл. „Св. Николай“ 
и в близост до къща-музей „Цар Освободител“, храмът предста-
влява ценен национален паметник на културата. На мястото, 
където е построен, е имало параклис от 13 в., строен от Дуб-
ровнишки търговци. През 1834 г. с турски ферман е построена 
църква, превърнала се в център на борбата за църковна и наци-
онална независимост. Представлява трикорабна базилика, вко-
пана в земята. Иконостасът и владишкият трон са изработени от 
майстор Петър, представител на Тревненската школа. На запад-
ната и южната страна има външни стенописи. Иконите са дело 
на Самоковската художествена школа с представител Димитрий 
Зограф. Тук е и най-голямата колекция от 68 икони на Само-
ковската иконописна школа. По стените, сводовете и арките на 
храма има вградени 462 глинени гърнета за по-добра акустика. 

1893-1898 г. от арх. Вячеслав Гаварда, а строителството поел 
Иван Околийски, предприемач от гр. Трявна, като всичко било 
под патронажа на кмета на града. Осветена била едва през 1912 
г. Църквата е висока, масивна, каменна и тухлена, величествена 
трикорабна базилика, едноапсидна, с притвор на запад, с три 
кубета, със стълби, водещи до входа на храма. Колоните в наоса 
са римски. Иконостасът е висок и плътен. Иконите са сътворени 
от Данаил Несторов и братовчед му Овентий Исачев, Алекс Васи-
лев и Адолф Седов (1899 г.), майстори от школата на Галичник 
(Македония). Изографисана е от проф. Илия Пефев, наследник 
на Дебърски майстори (през 1940-46 г.). 

Храм „Св. Троица“ в Плевен 

Местоположение/адрес: ул. „Сан Стефано“ № 7, в центъра на 
град Плевен, област Плевен
Достъп: E83, след това D35, след това бул. „Христо Ботев“, след 
това ул. „Шипка“, град Плевен, област Плевен, много добре ас-
фалтиран път
GPS координати: 43.404925 / 43°24’17” N – 24.620909 / 
24°37’15” E

През 1870 г. на мястото на църквата „Св. Троица“ е имало малък 
храм и килийно училище. Желанието на цялата общество било да 
има още един храм. Проектът за нова църква бил изготвен през 

Църква „Св. Параскева“, гр. Плевен 

Място/адрес: ул. „Св. Параскева“ № 1, в центъра на гр. Пле-
вен, обл. Плевен
Достъп: E83, след това D35, след това бул. „Георги Кочев“, след 
това ул. „Гренадерска“, след това ул. „Петко Славейков“, гр. 
Плевен, област Плевен, пътят е добре асфалтиран
GPS координати: 43.415828 / 43°24’57” N – 24.617164 / 
24°37’1” E

Първи сведения за църквата датират от 1523 г., тогава сградата 
е била дървена. През 1857 г. към нея е имало училище. Построе-
на е нова сграда между 1870-1872 г., представляваща трикораб-
на базилика, състояща се от притвор, две странични помещения, 
централна част със солей и св. олтар, а поддържащите я каменни 
колони са били част от манастирска църква. Предполага се, че 
е дело на майстори от прочутата тревненска школа. Църквата 
е осветена от първия български екзарх Антим I. Иконите са да-
рени от занаятчии от региона, а стенописите в нея са дело на 
прочутия художник Господин Сербезов. До храма има център за 
социални дейности и Неделно училище по вероучение за деца.
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Muzeul Panorama Epică 1877
GPS: 43.398876 / 43°23’56” N – 24.607181 / 24°3’25” E

Adresa: Parcul Skobelev, orașul Pleven, districtul Pleven

Acest muzeu unicat în Bulgaria a fost ridicat în cinstea eliberării 
Bulgariei de sub dominația otomană. Construcția a început la data 
de 19 ianuarie 1977, iar deschiderea oficală s-a făcut la 10 decembrie 
1977, la exact 100 de ani de la dat eliberării orașului Pleven. Autorii 
designului arhitectural sunt arhitecta Plamena Țaceva și colegul 
său Ivo Petrov. 

Muzeul este construit chiar pe locul câmpul de luptă, în 
Parcul-muzeu Skobelev. Muzeul Panorama face parte din 
monumentele construite în memoria rușilor, românilor și bulgarilor 
care au murit în războiul de eliberare ruso-turc și este inclus în 
cele 100 de obiective turistice naționale. Clădiriiea are o formă de 
trunchi de con, încadrat de de patru baionete stilizate. Un inel cu 
baionetă simbolizează blocada orașului, iar cele trei inele orizontale 
reprezintă cele trei atacuri asupra orașului Pleven. Muzeul este 
organizat în patru săli: 

• Sala introductivă - include picturi de 4x3,60 metri, reflectând 
perioada de asuprire otomană, Răscoala din aprilie, Manifestul 
de la Sankt Petersburg în sprijinul poporului bulgar, Armata 
Rusă traversând fluviul Dunărea, Protecția steagului din 
Samara, Bătălia de la Shipka.

• Sala panoramică - pe o pânză panoramică țesută de in, 
cu o suprafață totală de 2.375 mp a fost recreată cea mai 
sângeroasă bătălie de la Pleve, al treilea asalt asupra redutei 
din data de 11-12 septembrie 1877. 
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Музей Панорама Плевенска епопея 1877 

GPS координати: 43.398876 / 43°23’56” N – 24.607181 / 
24°3’25” E
Адрес: Парк Скобелев, град Плевен, област Плевен

Издигнат в чест на освобождението на България от османско 
владичество, строежът на този уникален музей в България е за-
почнат на 19 януари 1977 г. Официалното му откриване е на 
10 декември 1977, точно 100 години след освобождението на 
град Плевен. Пламена Цачева и Иво Петров са архитектите, из-
готвили архитектурния му проект. За място на музея е избрано 
самото бойното поле в района на парк „Скобелев“. Част е от па-
метниците, построени в памет на руските, румънските и българ-
ските жертви, загинали в Руско-турската освободителна война. 
Включен е в 100-те национални исторически обекта. Замисълът 
е сградата да изглежда повдигната върху 4 щика, които носят 
4 хоризонтално разположени пръстени, като три от тях симво-
лизират трите атаки срещу Плевен, а четвъртият символизира 
обсадата на Плевен. Музеят е организиран в четири зали: 

• Уводна – включва платна с размери 4х3.60 метра, 
представящи моменти от османското владичество; Ап-
рилското въстание; манифестация в Санкт-Петербург 
за подкрепа на българите; руската армия, преминаваща 
река Дунав; битката на Шипка;

• Панорамна зала – представя кървавата битка при Пле-
вен, третата атака на 11-12 септември 1877 г. пресъздаде-
на на панорамно платно, което е с размер 2375 кв. м. и др.

• Диорамна зала – върху платно с размери 17 x 5 м. е 
представена последната битка за Плевен, през нощта в 
долината на р. Вит на 10 декември 1877 г.

• Заключителна зала – в две картини с размери 4 x 3.60 
м. е представена капитулацията на Осман паша и преми-
наването на Балкана през зимата от руската армия. 

В музея могат да се видят също предмети като оръжия, униформи, 
лични вещи на офицери и войници, уникални документи и др.

Парк Скобелев

GPS координати: 43.398876 / 43°23’56” N – 24.607181 / 
24°3’25” E
Адрес: Парк „Скобелев“, гр. Плевен, област Плевен

Паркът представлява музей на открито, посветен на руския ге-
нерал Скобелев. Официалното му откриване е станало на 3 сеп-
тември 1907 г. в присъствието на българския княз Фердинанд I 
и множество високопоставени гости от Русия, министри и гости 
от Плевен. Паркът е обявен за културен паметник с национално 
значение. Създаден е по инициатива на комитета „Цар Алексан-
дър II”, с президент Стоян Заимов. Паркът се намира на мястото 
на най-трудната битка, водена от войските, начело с генерал 
Скобелев. Сражават се по време на третата атака на Плевен 
на 11-12 септември 1877 г. Главният вход е оформен с дула на 
руски оръдия. В самият център на парка има мавзолей, наре-
чен „Братска могила-костница”, върху него са поставени оръдия 
от Руско-турската война. В интериора на костницата се намират 
елипсовидни медальони, в които са изписани имената на полко-
вете, водени от генерал Скобелев. Техните кости се съхраняват 
в саркофаг от черен полиран гранит=

Природен парк Кайлъка

GPS координати: 43.391960 / 43°23’31” N – 24.622266 / 
24°37’20” E
Адрес: входът е откъм края на ул. “Сан Стефано“, на края на гр. 
Плевен, обл. Плевен

Парк „Кайлъка” е защитена природна местност, обхващаща площ 
около 10 кв. км. Разположен е южно от центъра на град Пле-
вен. Каньонът на река Тученица е дом на богата и разнообраз-
на флора и фауна, обитавана от множество животински видове 
и защитени растения, включени в Червената книга. В скалите 
му се откриват фосили на древни водни организми. В самото си 
начало, непосредствено след града, паркът е пригоден за заба-
вление и е подходящо място за разходка, почивка и забавление. 
В него се има изкуствени езера и язовир, лодки и водни колела, 
плувни басейни, хотели, барове, кафета, ресторанти, дискотеки, 
площадки за игра, тенис кортове, зоологическа градина и летен 
театър. По инициатива на генерал Иван Винаров и под ръковод-
ството на строителния комитет „Кайлъка“, през 1946 г. започва 
изграждането му. На архитект Тихолов принадлежи първият про-
ект, но урбанизацията и систематизацията на района продължа-
ват около 25 години. В момента паркът предлага различни въз-
можности за развлечение, включително и за тези, предпочитащи 
екстремните спортове, тъй като в него има скали, с височина 200 
метра, подходящи за скално катерене.
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Музеят на виното  

GPS координати: 43.357101 / 43°21’25” N – 24.635630 / 
24°38’19” E
Адрес: в природния парк Кайлъка, започващ на края на град 
Плевен, област Плевен

През 2008 г. е открит Музеят на виното, намиращ се в парк „Кай-
лъка“. Музеят е уникален проект за България, поради това, че е 
разположен в малка пещера. Идеята е осъществена благодаре-
ние на съвместен проект между български и френски архитекти, 
сомелиери от гр. Плевен, и с ключовата помощ на Историческия 
музей в Плевен. Избирането на град Плевен за осъществява-
нето на този проект е обосновано от схващането, че градът е 
първият център на винената индустрия в България. През 1890 
г. тук е открито първото и единствено професионално училище 
по лозарство и винарство, а дванадесет години по-късно, през 
1902 г., се създава първият Национален институт по лозарство и 
винарство. Колекцията в музея е разположена на площ от пове-
че от 650 кв. м, в пет различни галерии. Състои се от над 7,000 
бутилки от всички винени сортове в България. Има бутилки на 
40 и 90 г., а най-старата е на 103 г. Посетителите имат възмож-
ността да научат за историята на виното и различните сортове.

Парк-хотел Гривица 

GPS координати: 43.413718 / 43°24’49” N – 24.691277 / 
24°41’28” E
Адрес: на входа на с. Гривица, покрай гр. Плевен, област Пле-
вен

Хотел Ростов

GPS координати: 43.410761 / 43°24’38” N – 24.617896 / 
24°37’4” E
Адрес: ул. „Цар Борис III“ № 2, в центъра на гр. Плевен, област 
Плевен

Ресторант  Top Table

GPS координати: 43.410624 / 43°24’38” N – 24.618064 / 
24°37’5” E
Адрес: ул. „Цар Борис III“ № 2, в центъра на гр. Плевен, обл. 
Плевен

Парк-хотел Кайлъка

GPS координати: 43.376943 / 43°22’37” N – 24.621946 / 
24°37’19” E
Адрес: в природния парк „Кайлъка“, в края на гр. Плевен, обл. 
Плевен

Хотел „Вила Кайлъка“ 

GPS координати: 43.357886 / 43°21’28” N – 24.635253 / 
24°38’7” E
Адрес: в природния парк „Кайлъка“, в покрайнините на гр. Пле-
вен, обл. Плевен
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BISERICA SFÂNTA TREIME DIN SVISHTOV

Hram: „Sfânta Treime”

Adresă: Piața Svoboda, în centrul orașului Svishtov

Drum de acces: D52, apoi strada Hr. Pavlovich, asfalt stare foarte bună

GPS: 43.616101 / 43°36’57” N – 25.350880 / 25°21’3” E

Biserica ortodoxă „Sf. Treime”, situată pe cel mai înalt loc al orașului 
Șviștov a fost construită în anul 1867. Aceasta este una din ultimele 
opere ale meșterului Kolio Ficeto din Tryavna. Lăcașul are trei nave, 
o cupolă centrală și alte trei laterale, cu decorațiuni specifice pe 
fațada exterioară, cu arcuri false și cornișe de piatră. Clopotnița 
a fost construită de meșterul Genceo Novakov, în 1886. Biserica 
surprinde prin construcția sa unică, cu două coloane la poartă 
care sunt centrate pe lângă propria axă. Iconostasul este realizat 
de meșterul Anton Stanișev, de la Școala de la Debar. Mai multe 
icoane, respective 79, sunt pictate de Nikolai Pavlovici din Șviștov. 
Alte 120 de icoane sunt opera lui Danail Nestorov, urmașul unor 
meșteri din Debar. Cele șase clopote cu chipul unor sfinți creștini 
sunt donate de țarul rus Alexandru al II-lea.

MĂNĂSTIREA SCHIMBAREA LA FAȚĂ DIN SAMOVODENE

Hram: „Schimbarea la Față”

Adresă: între localitatea Samovodene și orașul Veliko Târnovo

Drum de acces: E85/D5, apoi deviație circa 3 km., asfalt stare foarte bună

GPS: 43.116802 / 43°7’0” N – 25.607288 / 25°36’26” E

Mănăstirea este situată la 7 km de Veliko Târnovo, pe malul stâng al 
râului Iantra, aproape de localitatea Samovodene, fiind la început 
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ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Област Велико Търново се намира в Северен централен пла-
нов регион в България, нейни граници са р. Дунав на север, а на 
юг отчасти със Стара Планина. Площта на областта е 4.661 kм2, 
което представлява 4,19% от територията на България. Състои 
се от 10 общини, като през 2018 г., съгласно данни на Евростат, 
населението й е 239 132 жители. Административният център на 
областта е град Велико Търново. Градът има особено истори-
ческо значение като столица на България по време на Второто 
българско царство (1185-1393 г.).

Голямо е многообразието на находящите се в областта забе-
лежителности, исторически и културни обекти. От тях 140 са 
обявени за паметници на културата с национално значение. 
Най-значимите са тези, които попадат в категорията религиозни 
обекти (църкви и манастири), както и множество археологиче-
ски обекти, а именно - римската крепост Никополис ад Иструм 
(античен град, построен в периода 101-106 г. от император Тра-
ян), Самоводската чаршия (център за традиционни занаяти), 
крепостта Трапезица и пр.

Като един от трите исторически центъра на християнството в 
България, в област Велико Търново, по време на Второто бъл-
гарско царство, са построени множество църкви и манастири. 
Повече от 15 от тях все още действат и могат да бъдат посетени 
от туристи. Най-внушителните от тях са Килифаревският мана-
стир „Св. Рождество Богородично“, Плаковският манастир „Св. 
Илия“, двата манастира в с. Арбанаси и църквата „Св. 40 мъче-
ници“. Областта е с много добро географско местоположение и 
предлага красив и разнообразен пейзаж, състоящ се от долини, 
върхове, река Дунав и Стара планина. Сред най-впечатляващи-
те са Еменският каньон и водопадът Момин скок, Негованската 
екопътека и др.

Църква „Св. Троица“ в гр. Свищов 

Адрес: площад „Свобода“, в центъра на гр. Свищов, област Ве-
лико Търново, близо до р. Дунав. 
Достъп: D52, след това ул. „Хр. Павлович”, пътят е добре ас-
фалтиран
GPS координати: 43.616101 / 43°36’57” N – 25.350880 / 
25°21’3” E

През 1867 г. възрожденският майстор Колю Фичето от Трявна 
строи една от последните си творби - православната  църква 
„Св. Троица“. Тя е построена на най-високото място в крайду-
навския град Свищов. Храмът представлява трикорабна бази-
лика, с централен купол и още три такива, с характерните ко-
билици по външната фасада, с ритмично членене и редуващи 
се слепи арки и каменни корнизи. Апсидата е с вълнообразна 
форма. Камбанарията е дело на майстор Генчо Новаков, постро-
ена е през 1886 г. Църквата е с уникален строеж, поради двете 
си портални колони, въртящи се около оста си. Майстор Антон 
Станишев от Дебърската школа е изработил иконостаса. Много-
бройните икони  са рисувани от Николай Павлович от гр. Сви-
щов (79 броя) и Данаил Несторов, потомък на Дебърски майсто-
ри - 120 броя. Руският император Александър II е дарил шестте 
църковни камбани с образи на християнски светци. 

Преображенски манастир „Преображение Господне“

Местоположение/адрес: между Самоводене и гр. Велико Тър-
ново, страничен път, област Велико Търново
Достъп: E85/D5, после отклонение около 3 км., пътят е добре 
асфалтиран
GPS координати: 43.116802 / 43°7’0” N – 25.607288 / 
25°36’26” E

Преображенският манастир се намира на 7 км. от гр. Велико 
Търново, на левия бряг на р. Янтра, близо до с. Самоводене. В 
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un metoc al mănăstiri Vatodedia din Sveta Gora. Aceasta este cea 
mai mare mănăstire din regiune, fiind înființată de țarul Ivan Șișman 
și mama acestuia, Teodora-Sara, în secolul al XIV-lea. În izvoarele 
istorice se poate întâlni și ca mănăstirea lui Șișman sau a lui Sara. 
Este a patra ca mărime din țară. După căderea orașului Târnovo 
sub dominație otomană, în anul 1393, mănăstirea a fost imediat 
incendiată. 

A fost reconstruită de monahul Zotih în 1825, sub o formă rectan-
gulară. Biserica mănăstirii a fost construită de Dimitar Sofianliata în 
1834, iar după moartea acestuia lucrările au fost reluate de Kolio 
Ficeto și Ivan Barnata, în anul 1837. Are trei abside, formă de cruce 
și o cupolă. Kolio Ficeto ridică clopotnița cu ceas, iar mai târziu, în 
1863, este construită biserica mică peste vechea capelă. Pictura 
interioară și exterioară a fost realizată de un alt mare meșter, Zaharii 
Zograf din Școala de la Samokov, în 1851. Extrem de interesant și 
valoros este calendarul zugrăvit cu Roata vieții. În mănăstire este 
amenajată o expoziție cu manuscrise și cărți extrem de valoroase.

Nicopolis ad Istrum
GPS: 43.220131 / 43°13’12” N – 25.612251 / 25°36’44” E

Adresa: acces din E85/D5, apoi deviație circa 3 km., între satul Kutina și satul 

Polikraishte, districtul Veliko Târnovo

Orașul antic roman Nicopolis ad Istrum a fost fondat de împăratul 
roman Marcus Ulpius Traianus, în onoarea victoriei armatelor sale 
asupra dacilor în secolul al II-lea. Numele înseamnă Orașul Victoriei 
de lângă Dunăre. Orașul a fost construit în clasicul sistem urban 
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началото е бил метох на Ватопедския манастир в Света гора. Ос-
нован е от цар Иван Шишман и майка му царица Теодора-Сара 
(14 в.) и поради това е известен още като „Шишманов“ манастир 
или „Сарин“. През Второто българско царство е най-голямата 
църковна обител в региона. Манастирът е на четвърто място по 
големина в страната. След падането под османска власт на Тър-
ново през 1393 г., е опожаряван от турците, а по-късно е въз-
становен от монах Зотих през 1825 г. Манастирът има форма 
на правоъгълник, с двор, покрит с калдъръм. Главната църква 
„Преображение Господне“ е строена от Димитър Софиянлията 
(1834 г.), а след неговата гибел от Уста Колю Фичето и Иван Бъ-
рната през 1837 г. Църквата е триапсидна, кръстовидна, едно-
куполна, изградена изцяло с дарения. Уста Колю Фичето строи 
камбанарията с часовника, а по-късно през 1863 г. върху стария 
подземен параклис „Св. Андрей“ и малката църква „Благовеще-
ние”. До същата 1863 г. майстор Колю Фичето издига големия 
вход и южното крило с малката гостна. По-късно са изградени 
трапезарията, магерницата и игуменарницата. Цялата зогра-
фия в църквата, отвън и вътре, е била възложена на друг го-
лям майстор Захарий Зограф от Самоковската школа (1851 г.). 
Стенописите отразяват сцени от целия „Покров Богородичен“, 
Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Бягството в Еги-
пет, Древо Христево (Дървото на Христос). Изключително це-
нен и интересен е изографисаният от Захарий Зограф календар 
с Колелото на живота, изобразяващо суетния живот в лъжов-
ния свят. В манастира има музейна експозиция с изключително 
стари ценни ръкописи и книги. Манастирската света обител е 
действащ мъжки манастир.

му буквално означава „Град на победата към Дунав“. Градът е 
с основните характеристики на гръцки град. В него са открити 
руини от градски площад – Агора, запазени са все още предните 
стъпала на базилика, малък театър, публична баня и други пуб-
лични сгради и магазини. Градът е бил с канализация, а в някои 
сгради е имало и подово отопление. Разполагал е със собствена 
валута. Населението му било етнически разнообразно. През 2 в. 
са изградени и защитни стени, срещу варварските нашествия. 
Градът е унищожен и изоставен в следствие на две нашествия, 
това на хуните на Атила от 5 в. и на аварите през 6 в. На мястото 
му обаче е съществувало българско селище през 10-14 в.

Водопад Кая Бунар (Хотнишки водопад)  

GPS координати: 43.146373 / 43°8’47” N – 25.515248 / 
25°30’55” E
Адрес: достъп през E85/D5, след това Самоводене по D504, след 
това D3031 към село Хотница, и след това страничен път около 
5 км., област Велико Търново 

Водопадът Кая Бунар е завършек на река Бохот, преминаваща 
през високите места около Търново. Той е уникална природна 
забележителност с особена красота. Самият водопад е внуши-
телен със своята височина от около 30 метра. Този природен 
феномен е обявен за защитена зона. От водопада започва живо-
писна екопътека, започваща с дървени стъпала и позволяваща 
на туристите да изследват красивите гледки, които се откриват 
пред очите им. 

Катедрален храм „Рождество Богородично“,  
Велико Търново

Храм: „Рождество Богородично”
Местоположение/адрес: ул. „Св. Климент Охридски“,  пеше-
ходна зона в центъра на гр. Велико Търново, обл. Велико Тър-
ново
Достъп: E85/D5, след това D514, към центъра на гр. Велико 
Търново, много добре асфалтиран път
GPS координати: 43.081225 / 43°4’52” N – 25.643379 / 
25°38’36” E

Катедралната митрополитска църква се намира в Болярска маха-
ла до сградата на Великотърновската митрополия, под крепостта 
Царевец. Върху стара църква Колю Фичето построява сегашния 
храм (1842-8), като е използвал дялан пясъчник, с корниз и 
двойна „фичевска“ кобилица от червени тухли. Тя е с четири ко-
лони и елипсовидни прозорчета, трикорабна базилика с уникал-
ните си два реда капители отвътре. Камбанарията, също постро-
ена от Колю Фичето, се намира на западната стена. Разрушена 
е от земетресението 1913 г., а в последствие е възстановена по 
старите чертежи на майстора и гипсовия модел от майстор Грозю 
от 1934 г. Дърборезбата е дело на Петър Кушлев от Дебърска-
та школа, а царските двери са изработени от проф. Травницки, 
като е използван материал от дъб. Църквата е действаща. 

Николопис ад Иструм 

GPS координати: 43.220131 / 43°13’12” N – 25.612251 / 
25°36’44” E
Адрес: достъп през E85/D5, след това отклонение около 3 км., 
между селата Кутина и село Поликраище, област Велико Търново

През 2 в., в чест на победата на войските си над даките римски-
ят император Траян основава град Никополис ад Иструм. Името 
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Kușlev, de la Școala de la Debar, iar portalul regal cioplit în stejar 
este elaborat de prof. Travnițki. Zugrăveala este realizată de prof. 
Kojuharov, Peter Seferov, Atanas Veleb și D. Ghidjenov.

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI DIN VELIKO TÂRNOVO

Hram: „Adormirea Maicii Domnului”

Adresă: Strada Sveti Kliment Ohridski, pe malul râului Yantra, orașul Veliko Târnovo

Drum de acces: E85/D5, apoi D514, apoi strada Sveti Kliment Ohridski

GPS: 43.085770 / 43°5’8” N – 25.649974 / 25°38’60” E

Biserica este situată în cartierul Asăneștilor, vis-a-vis de biserica 
„Sf. 40 de mucenici“, pe malul stâng al râului Iantra. Aceasta este 
construită peste o biserică veche medievală, în care țarul Asan 
Kaloian primea moaștele Sf. Filofteia de la Târnovo, o sfântă 
vindecătoare. Astăzi moaștele ei sunt păstrate în România, la 
Curtea de Argeș. În secolul al XIV-lea, aici au fost încoronate cele 
două soții ale lui Ivan Alexandar, Teodora a Valahiei, fiica voievodului 
Basarab I, și Sara, cu origini evreiești. 

În anul 1843, biserica a fost renovată și pictată, dar la sfârșitul 
secolului al XIX-lea picturile deja au dispărut. În 1923, biserica a fost 
restaurată. Are o cupolă și o singură absidă, centurată de ziduri 
de cărămidă. Icoanele vechi reprezintă partea cea mai valoroasă 
a acestei biserici. Icoana Sf. Petka Făcătoarea de miracole, cu 
inscripții în limba greacă, datează din 1854 și a fost donată de un 
turc, pentru faptul că icoana i-a vindecat copii bolnavi. Majoritatea 
iconelor din biserică sunt datate în perioada secolelor XVI-XIX, iar 
icoanele Maica Domnului și Iisus Hristos Mântuitorul datează din 
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secolul al XVI-lea. S-a constatat că o parte din icoane au fost aduse 
din bisericile medievale în vecinătate. A existat un iconostas vechi, 
acum dispărut, iar cel de astăzi are 4 metri înălțime și a fost făcut 
de Ilia Kosev. În anul 2005, biserica a fost din nou pictată. 

BISERICA 40 DE MUCENICI DIN VELIKO TÂRNOVO

Hram: „Cei 40 de Mucenici”

Localizare/adresă: Strada Sveti Kliment Ohridski, pe malul râului Yantra, orașul 

Veliko Târnovo

Drum de acces: E85/D5, apoi D514, asfalt stare foarte bună 

GPS: 43.085072 / 43°5’6” N – 25.649659 / 25°38’58” E

Construită în secolul al XIII-lea, în cinstea victoriei țarului Ioan Asan, 
la data de 9 mai 1230, asupra domnitorului din Epir Teodor Komnin, 
această biserică reprezintă cel mai important monument medieval 
din Veliko Târnovo. Până atunci, în acest loc existase o necropolă 
din secolul al XI-lea și, probabil, mai târziu a fost ridicată biserica 
„Maica Domnului“. Actuala biserică are trei abside, șase coloane în 
interior, mausoleu osuar și două galerii. În biserică este păstrată 
o pictură murală din secolul al XIII-lea. În secolul al XVIII-lea turci 
transformă biserica în moschee, distrugând picturile și icoanele. În 
Biserica „Sf. 40 de mucenici“ sunt înmormântați țarul Kaloian (mort 
în 1207), țarițele Ana Maria, Irina și Sf. Sava din Serbia. În biserică a 
fost găsit și inelul și sigiliul țarului. 

De-a lungul secolelor, biserica a fost de multe ori reconstruită. În 
acest loc s-au desfășurat numeroase evenimente de importanță 
națională, cel mai însemnat fiind proclamarea independenței 
Bulgariei de către țarul Ferdinand, în anul 1908. Biserica a fost 
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Храм „Успение Богородично“ във Велико Търново  

Местоположение/адрес: ул. “Св. Климент Охридски“, на 
кръстовището с ул. „23 Декември“, на брега на р. Янтра, гр. Ве-
лико Търново, област Велико Търново
Достъп: E85/D5, след това D514, след това ул. „Св. Климент 
Охридски“, много добре асфалтиран път
GPS координати: 43.085770 / 43°5’8” N – 25.649974 / 
25°38’60” E

Църква „Св. Четиридесет мъченици“, Велико Търново 

Местоположение/адрес: ул. „Св. Климент Охридски“, на бре-
га на река Янтра, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново
Достъп: E85/D5, след това D514, много добре асфалтиран път 
GPS: 43.085072 / 43°5’6” N – 25.649659 / 25°38’58” E
Работно време: отворена е за посещения през април-октомври 
от 9:00 до 18:00 ч., ноември-март от 9:00 до 17:00 ч, като 1 
час преди края на работното време се преустановява достъпа 
на туристи.

„Св. 40 мъченици“ е може би най-известният храм в гр. Велико 
Търново. Построен е и изографисан е още през 13 в. Храмът е 
изграден в чест на победата на цар Иван Асен от 9 май (Св. 40 
мъченици) през 1230 г. над епирския владетел Теодор Комнин. 
На мястото му имало некропол от 11 в., като се смята, че тук се е 
намирала по-късно църквата „Св. Богородица“, която била част 
от главния царски манастир „Великата лавра“. 

Храмът представлява продълговата триапсидна базилика, с шест 
колони вътре, костница мавзолей и две галерии. През 18 в. тур-
ците я превръщат в джамия и унищожават стенописите и икони-
те ѝ. Църквата „Св. 40 мъченици” е уникална поради епиграф-
ските си паметници, сред които колоната на хан Омуртаг, Асено-
вата колона и колоната от Родосто на хан Крум, върху които има 
надписи, осветляващи българската средновековна история. Тук 
са погребани цар Калоян (1207 г.), царица Ана Мария, Ирина, 
св. Сава Сръбски. На това място е открит гробът на цар Калоян, 
както и неговият пръстен с надпис и печат. През вековете на 
своето съществуване, църквата многократно е преустройвана. 

Църквата се намира в квартал „Асенов”, точно срещу друга 
църква - „Св. 40 Мъченици“, на левия бряг на река Янтра. По-
строена е върху стара средновековна църква, в която цар Кало-
ян положил мощите на св. Филотея Търновска. Днес мощите на 
светицата се съхраняват в Куртя де Арджеш, Румъния. През 14 
в., жената на Иван Александър, Теодора от Влахия, дъщеря на 
Басараб I, е изпратена тук, против волята ѝ, да стане монахиня. 
През 1843 г., църквата е реставрирана и изографисана, но към 
края на 19 в. фреските в нея са заличени. През 1923 г. църквата 
е реставрирана. Има купол и една абсида, и е заобиколена от 
тухлен зид. Старите икони са най-ценното притежание на хра-
ма. Тук се намира чудотворната икона на св. Петка с надписи на 
гръцки език, датираща от 1854 г., дарена от един турчин, тъй 
като излекувала болното му дете. По-голямата част от иконите 
на църквата са от 16-19 в., от 16 в. са и иконите на Богородица и 
Христос Спасител. Част от иконите са принесени тук от намира-
лите се в съседство средновековни църкви. Иконостасът в храма 
е изработен от майсторът Илия Косев, височината му е 4 метра. 
Имало е стар иконостас, който е изчезнал. През 2005 г. църквата 
е изографисана отново.
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declarată monument de arhitectură de importanță națională, fiind 
în administrarea Muzeului regional de istorie din Veliko Târnovo.

BISERICA SFÂNTUL DIMITRIE DIN SALONIC DIN VELIKO TÂRNOVO

Hram: „Sfântul Dimitrie”

Localizare/adresă: Strada Tsar Ivan Shishman, intersecția cu strada Patriarh 

Evtimiy, pe malul râului Yantra, orașul Veliko Târnovo, districtul Veliko Târnovo

Drum de acces: E85/D5, apoi D514, asfalt stare foarte bună 

GPS: 43.087699 / 43°5’15” N – 25.648121 / 25°38’53” E

Este cea mai veche biserică din oraș, ridicată în anul 1185 și are 
legătură cu un important eveniment istoric, și anume răscoala lui 
Petru și Asan împotriva domniei bizantine. Aici au fost îngropați 
țarii din familia lui Asenevci, Assan - tatăl și Kaloian. În secolele 
XVII-XVIII, a existat o necropolă și o mănăstire. Biserica este 
îngustă, cu galerii din nord și sud, cu o formă de cruce, și turnuri 
în cruce. Este construită cu trăsăturile tipice ale Evului Mediu, cu 
plăci ceramice inserate și rozete. din piatră și cărămidă. Biserica 
în sine are un aer aparte, ,edeival, fiind deosebit de pitorească ca 
arhitectură. Este declarată monument de valoare națională, fiind 
administrată de Muzeul Regional de Istorie din Veliko Târnovo.

Cetatea Tsarevets
GPS: 43.081664 / 43°4’54” N – 25.646132 / 25°38’46” E

Adresa: Piața Țarul Asen, în centrul orașului Veliko Târnovo, districtul Veliko Târnovo

Complexul arhitectonic și muzeal denumit Tsarevets este situat 
pe dealul cu același nume din vechiul centru al localității Veliko 
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Ползвана е за важни национални събития, като например обявя-
ването независимостта на България от цар Фердинанд през 1908 
г. Църквата е със статут на архитектурно-строителен паметник 
от национално значение. 

Църква „Св. Димитър Солунски“, гр. Велико Търново

Адрес: ул. „Цар Иван Шишман“, 5000 жк Асенов, Велико Тър-
ново
GPS координати: 43.088079, 25.648323

Задължителна спирка от поклонническия ви маршрут е храмът 
„Св. Димитър Солунски“, разположен в източното подножие на 
хълма „Трапезица“ във Велико Търново.  Нейната история е 
свързана с обявяването на въстанието на братята Асен и Петър, 
довело до възстановяването на българската държава през 1186 
г. Изпълнена е със смесен градеж, при който се редуват каменни 
и тухлени редове, което прави храма изключително красив.  В 
нея се откриват два живописни пласта, като единият датира от 
периода на Второто българско царство, а вторият е от края на 
ХVI – началото на XVII в. При археологически разкопки около 
църквата са разкрити части от манастира около нея и останки 
от друг християнски храм и некропол. Църквата е превърната в 
музей по време на комунистическия режим и статутът й е такъв 
и до днес.

пр. Хр., а през 5-7 в. тук се е намирал големият византийски град 
Зикидева. През 9 век на това място е построено старобългарско 
селище, укрепено с крепостни стени. След провъзгласяването 
на Търново за столица на Второто българско царство през 1185 
г., градът се превръща във важен административен, военен, 
културен, религиозен и търговски център. На хълма „Царевец“ 
се намирали важни сгради на държавната администрация, цар-
ският дворцов комплекс и патриаршеската църква. Крепостта 
е с три входа – главен вход, вторият вход (Малката, Асенова 
порта) и Френкисарската порта, охранявана от най-известната 
кула, известна още като Балдуинова кула. Тя е свързана с име-
то на латинския император Балдуин, за който се вярва, че бил 
пленен от цар Калоян в битката при Одрин от 1205 г. Кулата е 
реставрирана през 1933 г. Царувалите по времето на Второто 
българско царство са Асен I, Петър, Калоян, Иван Асен II, Иван 
Александър и Иван Шишман. Голяма туристическа атракция е 
аудиовизуалният спектакъл „Звук и Светлина“, разказващ за 
трагичната история на края на Второто българско царство, чрез 
съчетанието на музика, разноцветни светлини, лазери, вградени 
в крепостните стени и звън на църковни камбани.

Паметникът Асеневци 

GPS координати: 43.082050 / 43°4’55” N – 25.637887 / 
25°38’16” E
Адрес: ж.к. „Света гора“, ул. „Александър Стамболийски“, в 
центъра на град Велико Търново, област Велико Търново

За националния юбилей по повод 800 годишнината от въстание-
то на братята Асен и Петър,  през 1985 г. в град Велико Търново, 
е издигнат паметникът Асеневци. Асен и Петър са създатели и 
първи владетели на Втората българска държава. Техният брат 
Калоян, който сяда на българския престол, превръща България 
в една от най-могъщите държави в Източна Европа. За Калоян 
има сведения, че е разгромил латинската армия. Мечът, изги-
дащ се с острието нагоре, символизира средновековната мощ на 
България. Впечатляващият паметник е поставен на много живо-
писно място, в подножието на хълма „Света Гора“, на брега на 
река Янтра, в близост до „Стамболовия мост”. 

Хотел-ресторант Панорама

GPS координати: 43.084682 / 43°5’5” N – 25.636306 / 25°38’11” 
E
Адрес: ул. „Стефан Стамболов“ № 63, в центъра на гр. Велико 
Търново, област Велико Търново

Ресторант EGO 2 Pizza & Grill

GPS координати: 43.084634 / 43°5’4” N – 25.635782 / 
25°38’9” E
Адрес: ул. „Стефан Стамболов“ № 79, в центъра на гр. Велико 
Търново, обл. Велико Търново

Крепостта „Царевец“ 

GPS координати: 43.081664 / 43°4’54” N – 25.646132 / 
25°38’46” E
Адрес: пл. „Цар Асен“, в центъра на гр. Велико Търново, обл. 
Велико Търново

Кратко представяне: По същността си „Царевец“ е архите-
ктурно-музеен резерват, намиращ се на едноименния хълм „Ца-
ревец”. Има следи, свидетелстващи, че хълмът е обитаван от 3 в. 
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BISERICA SFÂNTUL NICOLAE FĂCĂTORUL DE MINUNI DIN 
ARBANASI

Hram: „Sfântul Nicolae”

Localizare/adresă: Strada Sfântul Nicolae nr. 11, satul Arbanasi

Drum de acces: E85/D5, apoi D514, direcția Arbanasi, apoi la intrarea în localitate 

deviație spre strada Sfântul Nicolae, asfalt stare foarte bună 

GPS: 43.095971 / 43°5’45” N – 25.664160 / 25°39’51” E

Se află la 5 km de Veliko Târnovo, pe drumul spre Gorna Oryahovitsa, 
la intrarea din partea de sud-vest a satului Arnabasi. Mănăstirea a 
fost distrusă de turci și restaurată în 1680. Biserica și capela, care 
are hramul „Sfântul Ilie”, prezintă fresce bine conservate, având 
fiecare câte o boltă unilaterală semi-cilindrică și naos. Iconostasul 
este din secolul al XVII-lea, cu sculpturi policromatice, iar icoanele 
din capelă sunt realizate de un reprezentant al școlii de pictură de 
la Tryavna. Deosebit de valoroasă este și cea de-a doua capelă, 
realizată în 1746, unde se remarcă crucea de lemn încrustată cu 
pietre și smalț. 

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI DIN ARBANASI

Hram: „Adormirea Maicii Domnului”

Localizare/adresă: Strada Sfântul Nicolae, deviație strada paralelă, satul Arbanasi, 

districtul Veliko Târnovo

Drum de acces: E85/D5, apoi D514, direcția Arbanasi, apoi la intrarea în localitate 

deviație spre strada Sfântul Nicolae, asfalt stare foarte bună 

GPS: 43.097903 / 43°5’52” N – 25.659941 / 25°39’35” E

Mănăstirea este situată pe drumul dintre Veliko Târnovo și 
Gorna Oryahovitsa, la intrarea în satul Arbansi. Mănăstirea a 
fost construită în timpul celui de-al doilea Țarat bulgar, dinastia 

BU
LG

A
RI

A

53

Shishman. După căderea cetății Târnovo sub dominație turcească, 
mănăstirea a supraviețuit cu greu, dar a fost abandonată ulterior 
din cauza distrugerilor repetate. În secolele XVII-XVIII, localnicii o 
reconstruiesc. După anul 1716, au fost construite numeroase clădiri 
rezidențiale și nu numai, care au modelat complexul mănăstirii 
actuale. Intrarea se face prin partea de nord. Capela bisericii are 
arhitectura tipică a bisericilor din Arbanasi. Turnul clopotniță a fost 
construit în 1836. Biserica este în întregime pictată mural, cu două 
straturi de pictură. Există fresce frumoase din anii 1600-1603 și 
din 1704. În biserică sunt păstrate moaștele Sf. Modest și ale Sf. 
Ecaterina. În muzeul mănăstirii se păstrează mai multe obiecte de 
patrimoniu și sfinte relicve din argint și aur. 

BISERICA SFÂNTUL DIMITRIE DIN ARBANASI

Hram: „Sfântul Dimitrie”

Localizare/adresă: Strada Sveti Dimitar, intersecția cu strada Kapitan Pavel 

Gramadov, satul Arbanasi, districtul Veliko Târnovo

Drum de acces: E85/D5, apoi D514, direcția Arbanasi, apoi strada Georgi 

Anagnosta, apoi strada Sveti Dimitar, asfalt stare foarte bună 

GPS: 43.098341 / 43°5’54” N – 25.667766 / 25°40’4” E

Este cel mai vechi monument de cult din Arbanasi. Biserica 
actuală are o formă masivă, foarte lungă, cu un acoperiș dublu, 
lipit de mortar și santrachi din lemn, cu deschideri mici la ferestre 
și cu nișe laterale. Este construită din cărămidă și piatră și are o 
arhitectură complexă tipică pentru bisericile din localitate. Este 
situată în centrul localității, într-o curte mare, terenul fiind donat 
de Georgi și Fragula. Pictura este reprezentativă pentru perioada 
medievală bulgară. Iconostasul datează din 1794, fiind lucrat de 
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Арбанашки манастир „Св. Николай Чудотворец“ 

Място/адрес: ул. „Св. Николай“ № 11, с. Арбанаси, област 
Велико Търново; www.svnikola-chudotvorec.com, manastir@
svnikola-chudotvorec.com

Достъп: E85/D5, след това D514, посока Арбанаси, след това на 
входа на селото по посока ул. „Св. Николай Чудотворец“, улица-
та е добре асфалтирана 
Телефон за връзка: 003596232873
Работното време за посетители: 8:00-20:00 ч. (лятно) и 8:00 
– 17:00 ч. (зимно)
GPS координати: 43.095971 / 43°5’45” N – 25.664160 / 
25°39’51” E

Арбанашкият манастир се намира се на 5 км. от Велико Търново 
по пътя за Горна Оряховица, в югозападната част на селото. 
Отбивката е вдясно на пътя и манастирът се вижда в малката 
долина. Води началото си от 12 в. от времето на царете Асене-
вци. През 1393 г. манастирът е разрушен от турците и възоб-
новен през 1680 г. Тогава е построена църквата и параклисът 
„Св. Илия“, в който има запазени хубави стенописи. Църквата 
“Рождество Христово“ е еднокорабна, с полуцилиндричен свод, 

Манастир „Успение Богородично“, Арбанаси 

Местоположение/адрес: ул. „Св. Николай“, отклонение по 
успоредната улица, село Арбанаси, обл. Велико Търново
Достъп: E85/D5, след това D514, посока Арбанаси, след това 
на входа на селото се завива по ул. „Св. Николай, пътят е добре 
асфалтиран 
GPS Координати: 43.097903 / 43°5’52” N – 25.659941 / 
25°39’35” E

Кратко представяне: Манастирът се намира по пътя между Ве-
лико Търново и Горна Оряховица, на входа на село Арбанаси. 
Построен е по време на Второто българско царство, при упра-
влението на династията на Шишмановци. След падането на Тър-
новската крепост под Османска власт, манастирът едва оцелява, 

наос, с мъжко и женско отделение. От стенописите интересни 
са сцените Възнесение Богородично, житие на Св. Никола, има 
чудотворна Св. Богородица. Иконостасът е от 17 в. с полихромна 
дърворезба, иконите от параклиса са дело на Тревненска живо-
писна школа. От църковната утвар ценен е полюлеят от 1746 г., 
обкованият дървен кръст с камъни и емаил, ерусалимиите. Ма-
настирът е девически. В него не се предлага спане и храна. Това 
може да стане в близките хотели в Арбанаси и Велико Търново.

но е бил изоставен поради това, че е бил многократно разруша-
ван. През 17-18 в. местните жители го изграждат отново. След 
1716 г. са изградени множество жилищни и други сгради, които 
моделират комплекса на съвременния манастир. Входът е от се-
вер. Църковният параклис е с типичната за Арбанаси архитек-
тура. Камбанарията е построена през 1863 г. Църквата е изцяло 
изографисана. Има уникални сцени от 1600-1603 г. и от 1704 г. 
В църквата се съхраняват мощите на св. Модест и св. Екатерина, 
както и някои други реликви от злато и сребро.

http://www.svnikola-chudotvorec.com, manastir@svnikola-chudotvorec.com
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meșterii Dimu și Lada. În prezent se lucrează la restaurarea picturii 
murale, biserica fiind închisă pentru vizite.

Hotel-mehana Izvor
GPS: 43.097887 / 43°5’52” N – 25.666021 / 25°39’57” E

Adresă: Strada Opalchenska nr. 3, sat Arbanasi, districtul Veliko Târnovo

Hotel-mehana Arbansi Han
GPS: 43.099743 / 43°5’59” N – 25.665750 / 25°39’56” E

Adresă: Strada George Kandilarov nr. 3, sat Arbanasi, districtul Veliko Târnovo

Mehana La Fântână
GPS: 43.097691 / 43°5’51” N – 25.668556 / 25°40’6” E

Adresă: Strada Spiro Konstantinov nr. 7, sat Arbanasi, districtul Veliko Târnovo

BISERICA SFÂNTUL ARHANGHEL MIHAIL DIN KILIFAREVO

Hram: „Sfântul Arhanghel Mihail”

Localizare/adresă: în centrul orașului Kilifarevo, districtul Veliko Târnovo

Drum de acces: E85/D5, apoi D55, direcția Kilifarevo, asfalt stare foarte bună

GPS: 42.994791 / 42°59’41” N – 25.617568 / 25°37’3” E

Complexul mănăstiresc se află pe drumul spre Pasul Hainboaz, la 14 
km de Veliko Târnovo și la 5 km de Kilifarevo, pe malul râului Belitsa. 
A fost înființată între 1348-1350, de către Teodosie Turnovski, un 
proeminent reprezentant al școlii literare din Târnava, ajutat de 
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țarul Ivan Alexander (1331-1371). Mănăstirea a fost transformată 
într-un centru literar, în care se găseau circa 460 de clerici, 
printre aceștia numărându-se Patriarhul Eftimie al Târnovei, Romul 
Vidinski și alții. După căderea cetății Târnovo în anul 1393, a fost 
coomplet distrusă de turci. A fost refăcută în 1718, și distrusă din 
nou între 1793-1798. A fost reconstruită în 1842, de Kolyu Ficheto, 
care construiește noua biserică cu hramul Sf. Dimitrie și clădirile 
rezidențiale. Biserica veche cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” 
a devenit capelă. Există vechi fresce interesante, iar icoanele sunt 
realizate de maeștri din școala de pictură din Tryavna. Merită văzut 
și admirat iconostasul Sfântului Ioan de Rila. Astăzi mănăstirea este 
de maici. 

MĂNĂSTIREA KAPINOVO DIN VELCEVO

Hram: „Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni”

Localizare/adresă: pe malul râului Veselina, la marginea satului Velcevo

Drum de acces: E85/D5, apoi D55, direcția Kilifarevo, apoi D551 direcția Plakovo – 

Velcevo, asfalt stare bună

GPS: 42.978761 / 42°58’43” N – 25.746427 / 25°44’47” E

Este una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Bulgaria, fiind situată 
într-o zonă cu un peisaj natural minunat, la o distanță de 14 km de 
Veliko Târnovo și la 5 km de satul Velcevo. Biserica mănăstirii, cu 
hramul Sf. Treime, a fost construită în anul 1272, de țarul Constantin 
Asan-Tih (1257-1277) sau de țarul Ivan Asan al II-lea (1214-241). După 
căderea orașului Târnovo sub dominație turcească în anul 1393, 
mănăstirea a fost distrusă de turci și restaurată de populația 
locală în secolul al XVII-lea. Părăsită în 1835, a fost restaurată de 
meșteri din orașul Dryanovo. Biserica de astăzi este fără turn, cu o 
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Църква „Св. Димитър“, с. Арбанаси  

Място/адрес: ул. „Св. Димитър“, пресича ул. „Капитан Павел 
Грамадов“, с. Арбанаси, област Велико Търново
Достъп: E85/D5, след това D514, посока Арбанаси, след това 
ул. Георги Анагноста, след това ул. „Св. Димитър“, пътят е много 
добре асфалтиран
GPS координати: 43.098341 / 43°5’54” N – 25.667766 / 
25°40’4” E

Тази църква е най-старият християнски паметник в с. Арбанаси, 
построена през 16 в. Днешната църква е масивна, много дълга, с 
двускатен покрив, споена с хоросан и дървени сантрачи, с мал-
ки прозоречни отвори, със странични ниши. Храмът има слож-
на архитектура, характерна за арбанашките църкви. Намира се 
в центъра на селото в обширен двор. Стенописите в храма са 
от 1621 г. и са направени благодарение на ктиторите Георги и 
Фрагула. Интерес представляват стенописите Древо Исеево, Ус-
пение Богородично, св. Константин и Елена, Страшният съд, св. 
Димитър и св. Георги и много други, които са уникални творения 
на късно средновековната българска живопис. Иконостасът да-
тира от 1794 г., а негови ктитори са Диму и Лада. 

Хотел-механа Извор  

GPS координати: 43.097887 / 43°5’52” N – 25.666021 / 
25°39’57” E
Адрес: ул. „Опълченска“ № 3, село Арбанаси, обл. Велико Тър-
ново

Хотел механа Арбанашки хан

GPS координати: 43.099743 / 43°5’59” N – 25.665750 / 
25°39’56” E
Адрес: ул. „Георги Кандиларов“ № 3, село Арбанаси, обл. Ве-
лико Търново 

Механа „Чешмата“ 

GPS координати: 43.097691 / 43°5’51” N – 25.668556 / 25°40’6” E
Aдрес: ул. „Спиро Константинов“ № 7, село Арбанаси

Храм „Св. Архангел Михаил“ в Килифарево 

Храмов празник:  Св. „Архангел Михаил”
Адрес: в центъра на гр. Килифарево, област Велико Търново 
Достъп: E85/D5, след D55,  посока Килифарево, много добре 
асфалтиран път
GPS координати: 42.994791 / 42°59’41” N – 25.617568 / 
25°37’3” E

Кратко представяне: 

Манастирският комплекс се намира по пътя за прохода Хаинбоаз 
на 14 км от Велико Търново и на 5 км от с. Килифарево на р. 
Белица. Основан е през 1348-1350 г. от видния представител на 
Търновската книжовна школа св. Теодосий Търновски. Манасти-
рът е превърнат в книжовен голям център, като през него са ми-

нали около 460 духовници от онова време като патриарх Евти-
мий Търновски, Ромил Видински и др. След падането на Търново 
през 1393 г. той е разрушен от турците. Възстановен е през 1718 
г., после отново разрушен през 1793-98 г. Възстановен е през 
1842 г., когато майстор Колю Фичето изгражда новата църква 
“Св. Димитър“ и жилищните сгради. Старата църква “Рождество 
Богородично“ се превърнала в параклис. До тях е построен и 
втори параклис. Има интересни стенописи в църквата и в парак-
лисите. Иконите са дело на майстори от Тревненската живопис-
на школа. Интерес представлява иконата на св. Иван Рилски. 
Старият позлатен иконостас също е с икони от тревненци. Днес 
манастирът е девически. В него може да се настаняват туристи в 
стаи с отделен и общ санитарен възел.

Къпиновски манастир до с. Велчево 

Храм: „Св. Николай Чудотворец“ 
Адрес: по поречието на р. Веселина, на края на с. Велчево, обл. 
Велико Търново
Достъп: E85/D5, след това D55, посока Килифарево, след това 
D551 посока Плаково – асфалтиран път. Близко до манастира 
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absidă, un naos, o curte în aer liber, având în constructive coloane 
din lemn și o balustradă. Iconostasul și icoanele sunt realizate de 
reprezentanți ai Școlii din Tryavna. Complexul este format din două 
capele și câteva clădiri rezidențiale, construite și grupate în formă 
de arc, înconjurate de un zid mare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cascada Kapinovski
GPS: 42.976649 / 42°58’36” N – 25.747901 / 25°44’52” E

Adresa: între satele Velcevo și Kapinovo, districtul Veliko Târnovo

Cascada Kapinovski este o cascadă mică pe râul Veselina, având 
o cădere de apă de numai 6-7 metri. În lacul de sub cascadă 
adâncimea apei este de aproximativ 5-6 metri. Se găsește la 
capătul canionului de lângă Vârful Elena. 
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има къмпинг “Къпиновски манастир“, с много добра база и меха-
на-воденица за храна.

Един от най-красивите български манастири се намира в пре-
красна местност на разстояние 14 км. от Велико Търново и на 5 
км от с. Велчево. Църквата на манастира „Св. Троица” се пред-
полага, че е строена от цар Константин Асен-Тих (1257-1277) 
през 1272 г., или от цар Иван Асен Втори (1214-1241). След 

падането на Търново под османска власт (1393 г.) манастирът 
е разрушен. Възстановен е от местните жители през 17 в. като 
преданието разказва, че бил строен нощно време, а по време на 
строежа стените опушвани, за да заблудят турците. След като 
е бил унищожаван и разграбван няколко пъти, през 1835 г. е 
възстановен от майстори от гр. Дряново. По-късно братя Хоро-
зови от гр. Елена даряват средства за мащабното строителство 
на манастирските сгради. Днешната църква е еднокорабна, без 
купол, с апсида, наос, открита нарктика с дървени колони и 
парапет. Иконостасът и иконите са дело на тревненската худо-
жествена школа. В комплекса има още два параклиса, жилищни 
и стопански постройки, построени във формата на дъга, ограден 
с голям зид. В двора на манастира има аязмо. В манастира се 
предлага настаняване.

Къпиновски водопад

GPS координати: 42.976649 / 42°58’36” N – 25.747901 / 
25°44’52” E

Адрес: между с. Велчево и с. Къпиново, обл. Велико Търново 

Къпиновският водопад е малък водопад до река Веселина. Вирът 
под водопада е с дълбочина около 6-7 метра. А височината на 
самия водопад  е приблизително 5-6 метра. Намира се в края на 
каньона до парк Елена. 
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MĂNĂSTIREA SFÂNTUL DUMITRU BASARBOV

Hram: „Sfântul Dimitrie Basarabov”

Localizare/adresă: la ieșirea din satul Basarbov, districtul Ruse

Drum de acces: E85/D5, apoi D501, asfalt stare bună

GPS: 43.767026 / 43°46’1” N – 24.964069 / 25°57’50” E

Această mănăstire se află aproape de orașul Ruse, în stâncile 
pitorești dîn jurul râului Rusenski Lom și este singura mănăstire 
rupestră în funcțiune. Este un monument al arhitecturii, culturii și 
pelerinajului din secolul al XIII-lea. Mănăstirea face parte din lanțul 
de mănăstriri rupestre aflate de-a lungul râului Rusenski Lom. 
În timpul celui de-al Doilea Țarat Bulgar, o mulțime de călugări, 
inspirați de credința în Dumnezeu și de dorința de a duce o viață 
cinstită și modestă, se refugiază și viețuiesc în mai multe mănăstriri 
rupestre. 

În secolul al XIV-lea, mănăstirea se află sub autoritatea voevodului 
Basarab I al Țării Românești, înrudit cu dinastia bulgară prin fiica 
sa Teodora, prima soție a țarului Ivan Asan (1331-1371). Potrivit 
legendelor, Basarab I a înființat această mănăstrire, făcându-i 
numeroase danii. Mănăstirea poartă numele lui Dimitrie Basarabov, 
numit și Sf. Dimitrie cel Nou. Acesta a fost o personalitate istorică 
care s-a născut și a trăit în satul Basarabovo. În aproprierea satului 
a descoperit această mănăstrire rupestră, unde a dus o viață de 
sihastru. Când și-a simțit sfârșitul aproape, s-a așezat pe malul 
râului Lom între două lespezi, creându-și propriul sicriu. Când l-au 
scos din ape, trupul lui era neatins și a fost înmormântat în biserica 
din sat, ridicată în locul casei natale, iar mai târziu rămășițele sale 
au fost mutate în această mănăstire. 
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ОБЛАСТ РУСЕ

Област Русе е разположена в Северна България и граничи с р. 
Дунав и Румъния на север. Областта е с обща площ 2.803 км2, 
което представлява 2,52% от националната територия. Съгласно 
статистика на Евростат, през 2018 г. регистрираното население 
наброява 221.336 жители. Областта е разделена на 8 общини. 
Основен административен център е гр. Русе, който има страте-
гическо значение от гледна точка на транспортните и транзит-
ни пътища и се явява важен воден, железопътен и сухоземен 
транспортен център. Сред основните конкурентни предимства 
на областта е нейното стратегическо транспортно-географско 
разположение, тъй като на територията й се пресичат два от 
деветте европейски транспортни коридора.

На територията на областта се намират множество обекти на 
културното наследство, включително обекти, които са част от 
списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Някои от тях са: 
Паметникът на свободата (на централния площад на гр. Русе), 
Регионалният исторически музей, къщата на Калиопа, къща-
та-музей „Захари Стоянов“, Националният музей на транспор-
та, Пантеонът на възрожденците, останки от античната крепост 
„Сексагинта Приста“ (където се организира дегустация на вино) 
и средновековният български град Червен, построен на мястото 
на ранновизантийска крепост от 6 в., който е един от най-ва-
жните и значими военни, културни и църковни центрове през 
12-14 в. 

По отношение на обектите на религиозното наследство, най-из-
вестна дестинация за поклоннически туризъм в област Русе е 
скалният манастир „Св. Димитър Басарбовски“. Манастирът „Св. 
Троица“ в гр. Русе има също огромно културно и историческо 
значение за региона.

По отношение на природните ресурси, с които разполага об-
ластта, най-значими обекти са лесопаркът „Липник“, паркът 
„Приста“ и природният парк „Русенски Лом“, където може да се 
разгледат големият каньон „Русенски Лом“, пещерата „Орлова 
Чука“ и пещерата „Водна“ в Табачка. 

В Русенска област се организират множество културни и фол-
клорни празненства. Наличието на разнообразно материално и 
нематериално наследство в региона потвърждава потенциала за 
развитие на всички видове туризъм в областта.

Манастир „Св. Димитър Басарбовски“

Местоположение: до изхода на с. Басарбово, област Русе
Достъп: E85/D5, след което D501, пътят е в добро състояние
GPS координати: 43.767026 / 43°46’1” N – 24.964069 / 
25°57’50” E

Този манастир се намира недалече от гр. Русе в живописните 
скали покрай р. Русенски Лом и е единственият действащ скален 
манастир. Това е паметник с висока архитектурна, културна и 
религиозна стойност. Част е от веригата скални манастири по 
река Русенски Лом. Построен е по времето на Втора българска 
държава, като по това време е бил препълнен с монаси, изпъл-
нени с вяра към Бога и с желание за пречистване и скромен 
живот. През 15 в. манастирът е владение на великия влашки 
войвода Иванко Басараб, чиято дъщеря царица Теодора е пър-
вата съпруга на българския цар Иван Александър (1331-1371 
г.). Според преданието, Иванко Басараб може би е създал мана-
стира, или е бил негов дарител. Манастирът носи името на Ди-
митър Басарбовски, известен още като св. Димитър Нови. Той е 
историческа личност, роден и живял в селото Басарбово. Когато 
намерил манастира в скалите, той заживял в него като отшел-
ник. Отличавал се с голяма религиозност, чистота в мислите си 
към Бога и с любов към животните. Когато почувствал, че умира, 
си направил гроб между два камъка до реката. По-късно тялото 
му било намерено нетленно и e било погребано в църквата на 
родното си село, изградена на мястото на къщата му, а после 
било пренесено в манастира. Първоначално църквата се нари-
чала “Св. Йоан“. Издълбана е дълбоко в скалата, като на входа 
й се намира нишата, в която е живял св. Димитър Басарбовски. 
От иконите най-ценно е изображението на св. Димитър Басар-
бовски, както и житийни сцени от 1803 г. Липсват стенописи, 
като такива има отвън на стените на двете килии. Иконостасът 
датира от 1940 г. В бившата костница на манастира днес има 
музейна експозиция за историята му и църковна утвар.  Върху 
скалите са останали средновековни графити с човешки и живо-

http://www.rocckmon.diocese-ruse.org
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MĂNĂSTIREA SFÂNTA TREIME DIN RUSE

Hram: „Sfânta Treime”

Localizare/adresă: Piața Sfânta Treime nr. 5, oraș Ruse, district Ruse

Drum de acces: E70/D2, apoi strada Shipka, strada Tsar Osvoboditel, strada 

General Parensov, asfalt stare bună

GPS: 43.847706 / 43°50’51” N – 25.956218 / 25°57’22” E

Biserica este cea mai veche clădire din oraș, construită pe ruinele 
unei biserici din secolul al V-lea. Este o construcție solidă, o 
bazilică cu trei nave separate de șapte coloane, adânc îngropate 
în pământ. Un cub mare în stil rusesc a fost construit în spatele 
intrării, iar clopotele bisericii sunt în număr de cinci. Există două 
capele, prima purtând hramul Sf. Alexander Nevsky, construită în 
anul 1884 și unde este amenajată o expoziție muzeală, și cea de-a 
doua, cu hramul Sf. Kiril și Metodiu, construită în 1886. Iconostasul 
bsericii și icoanele sunt realizate de un maestru necunoscut. Între 
anii 1989-2000, aici s-au efectuat ample lucrări de restaurare. 
Biserica este declarată monument de culturală de importanță 
națională.

BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE DIN RUSE

Hram: „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

Localizare/adresă: Strada 6 Septembrie nr. 61, orașul Ruse, districtul Ruse

Drum de acces: asfalt stare bună

GPS: 43.836873 / 43°50’12” N – 25.956582 / 25°57’23” E

A fost construită pe ruinele vechii biserici de lemn, arsă în timpul 
războiului ruso-turc din 1806-1812. După obținerea permisiunii 
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de la conducătorii otomani, maiorul Peno Nikeoglu din Tryavna o 
reconstruiește abia în 1843. Este o bazilică mare, adânc săpată în 
pământ, cu trei altare: cel din centru este închinat Sf. Gheorghe; 
cel din nord – Sf. Dimitrie Basarbov, iar cel din sud - Sf. Nicolae. 
Naosul este separat de restul bisericii prin 6 coloane din lemn. 

Este zugravită de Apostol Hristov, ucenic al Școlii din Debar, iar 
mai târziu pictura este refăcută de Nikola Kozhuharov și Tcanko 
Gheorghiev. Iconostasul este opera școlii de sculptură de la Tryavna, 
fiind executat de Dontcho Todorov și Bozhko Stoynov. Icoanele 
sunt, de asemenea, realizare a Școlii Tryavna, fiind executate de 
Zachary Tsanyuv și Yoanikiy Papa Vitanov, în anul 1842. În complexul 
din jurul bisericii a fost ridicată clopotnița, în 1909, iar în 1939 a fost 
construit și un paraclis închinat Sf. Ioan de Rila. Este construită și o 
mare casa bisericească, aici fiind adăpostite biblioteca și sălile de 
conferință. În biserică se păstrează o parte din moaștele Sfântului 
Gheorghe, ales în 2002, protector al orașului Ruse. 

Peștera Orlova Chuka
GPS: 43.593430 / 43°35’36” N – 25.959808 / 25°57’35” E

Adresa: acces din E85/D5, apoi D5001, apoi D501 și deviație circa 5 km., lângă satul 

Dve Moghili și satul Pepelina, districtul Ruse

Peștera Orlova Chuka este situată în versantul drept al văii râului 
Cherni Lom. Este o formațiune geologică apărută cel mai probail 
la sfârșitul Pliocenului și începutul Cuaternarului, pe albia unui râu 
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тински изображения. След първата Руско-турска война от 1774 
г. мощите на светеца са пренесени в Букурещ, в патриаршеската 
църква „Св. Св. Константин и Елена“. Вярва се, че мощите му са 
спасили Букурещ от чума през 1774 г. Личността на св. Димитър 
Басарбовски е силно почитана на Балканите, особено от румън-
ския народ и затова е обявен за небесен закрилник на Румъния. 
Неговата памет се тачи на 26 октомври, както в Румъния, така 
и в скалния манастир до с. Басарбово. През 2005 г. Румънската 
патриаршия дарява частица от мощите на светеца на манастира.

Църква „Св. Троица“ в гр. Русе 

Храм: „Св. Троица”
Адрес: пл. „Св. Троица“ № 5, гр. Русе, обл. Русе
Достъп: E70/D2, след това ул. „Шипка“, ул. „Цар Освободител“, 
ул. „Генерал Паренсов“, асфалтов път
GPS координати: 43.847706 / 43°50’51” N – 25.956218 / 
25°57’22” E

Църквата е най-старата  култова сграда в града. Издигната е вър-
ху ранно-християнска църква /катакомба/ от 5 в. Представлява 
солидна сграда, трикорабна базилика, като корабите са разделе-
ни от седем колони. Храмът е дълбоко вкопан в земята. Над вхо-
да по-късно е построено голямо кубе в руски стил, а камбаните 
на църквата са пет на брой. Има два параклиса. В единия - св. 
„Александър Невски“ от 1884 г., е подредена музейна експозиция 

Храм „Св. Георги“, гр. Русе 

Адрес: ул. „6-ти септември“ № 61, гр. Русе, обл. Русе
Достъп: асфалтов път
GPS координати: 43.836873 / 43°50’12” N – 25.956582 / 
25°57’23” E

Църквата е построена върху стар дървен храм от 1806-1812 г., 
изгорял по време на Руско-турската освободителна война. След 
издействано разрешение от османската власт, майстор Пено Ни-
кеоглу от Трявна я построява едва в 1843 г. Представлява голя-
ма, дълбоко вкопана земята трикорабна  базилика с изградени 
три олтара: централен – на св. Георги: северен - на св. Димитрий 
Бесарбовски, южен - посветен на св. Николай  Мирликийски Чу-
дотворец. Средният кораб на храма е отделен от другите чрез 6 
дървени колони. Изографисан е от Апостол Христов, наследник 
на Дебърска школа, който по-късно е осъвременен с нов слой от 
проф. Никола Кожухаров и художника Цанко Георгиев. Иконос-
тасът е произведение на Тревненска резбарска школа, изпълнен 
от Дончо Тодоров и Божко Стойнов, а по-късният иконостас е 
дело на проф. Иван Травницки. Иконите са също изпълнения на 
тревненска художествена школа от зограф Захарий Цанюв и Ио-

от църковна  утвар, а вторият, построен през 1886 г. е посветен 
на св. св. Кирил и Методий. Към храма е имало устроено ки-
лийно училище. Иконостасът е изпълнен от неизвестен майстор, 
както и иконите. През 1934 г. художникът Господин Желязков, 
руски възпитаник и проф. Стефан Иванов са поканени да го 
изографисат. От 1870 г. в храма действа църковен хор, който 
след 1900 г. е единственият такъв на държавна издръжка. През 
1989-2000 г.  се извършва реставрация и се поставят и витраж-
ни красиви прозорци на църквата. В катедралния храм са погре-
бани четирима доростолско-червенски митрополити. Обявена е 
за културна ценност от национално значение.

аникий папа Витанов през 1842 г. В комплекса около църквата 
е издигната камбанарията, строена през 1909 г. и по-късно през 
1939 г., когато към нея е построен и параклис, посветен на св. 
Йоан Рилски. Построена е и църковна къща, в която се помеща-
ва библиотеката, заседателни зали и свещноливница (до 1930 
г.). В храма се съхраняват частица от мощите на св. Георги, кой-
то е избран от 2002 г. за закрилник на град Русе.
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Пещера Орлова Чука

GPS координати: 43.593430 / 43°35’36” N – 25.959808 / 
25°57’35” E
Адрес: достъп чрез E85/D5, след това D5001, след това D501 и 
отклонение около 5 км., между село Две могили и село Пепели-
на, обл. Русе

Пещерата се намира на десния склон на долината на река Черни 
Лом. Най-вероятно е геоложка формация от края на плиоцена 
и началото на кватернера, в коритото на подземна река, която 
изгражда сложна система от тунели, пасажи и зали. Пещерата 
е с обща дължина почти 13.5 км, като по този начин се нареж-
да на второ място в България, след пещера Духлата. Открита е 
през 1941 г. от овчар и е отворена за посещение през 1957 г. 
Състои се от няколко зали: „Концертна зала“; „Голямата гале-
рия“; „Големите сипеи“, „Малките сипеи“, „Космическа зала“ и 
зала „Почивка“. Пещерата предоставя на посетителите възмож-
ност да се възхищават на голямото разнообразие от скални об-
разования. По време на проучванията, реализирани в пещерата 
от специалисти, са намерени кости от пещерни мечки и следи 
от живот на пещерни хора в нея. В същото време, пещерата е 
местообитание на 14 вида прилепи, от които три са включени в 
Червената книга.

Средновековна крепост Червен 

GPS координати: 43.622440 / 43°37’20” N – 26.025070 / 
26°1’30” E
Адрес: достъп от E85/D5, след това D501 и отклонение от около 
5 км., между село Червен и долината на река Черни Лом, област 
Русе.

Между 12 и 14 в. българският град Червен е един от най-важни-
те военни, културни и църковни центрове на Второто българско 
царство. Построен е на мястото на Византийска крепост от 6 в., 
но има архeологически сведения, че това място е било населено 
по-рано от тракийски племена. След 1235 г. придобива особена 
значимост, защото там се установява Червенската митрополия. 
Крепостта е разрушена по време на монголската инвазия и е 
завладяна от Византийската империя през 1278-1280 г. Градът 
е бил развит като търговски и занаятчийски център, намиращ се 
на кръстопътя на няколко търговски пътища в региона. Когато 
е бил завладян от Османската империя през 1388, градът е поч-
ти унищожен. Археологически разкопки разкриват останките от 
голям феодален дворец, крепостни стени, два подземни тунела, 
останки от 13 църкви, обществено-административини сгради, 
работилници, улици. Впечатляваща е крепостната кула от 14 в., 
която е изцяло запазена. Крепостта Червен е обявена за архео-
логически резерват с национално значение. 

Регионален исторически музей – гр. Русе 

GPS координати: 43.844479 / 43°50’40” N – 25.947612 / 
25°56’51” E
Адрес: Пл. „Княз Александър Батенберг“ № 3, гр. Русе

Регионалният исторически музей е основан през 1904 г. като му-
зейна сбирка към мъжката гимназия в града. Настоящата сграда, 
позната още като Дворецът Батенберг е с важно историческо 
значение, тъй като е била построена за резиденция на принц 
Александър I Батенберг. Регионалният исторически музей в Русе 
обединява експозициите на Историческия музей, Пантеона на 
Възрожденците; Музеят на градския бит (известен още като Къ-
щата Калиопа); къщата-музей „Баба Тонка“, къщата-музей „За-
харий Стоянов“, Екомузеят с аквариума и три външни експози-
ци: Ивановските скални църкви, средновековният град Червен 
и римската крепост Сексагинта Приста. Сред най-интересните 
експозиции са праисторическата керамична колекция; сбирка-
та от кости на праисторически животни; Боровското съкровище 
от 4 в. пр. Хр.; артефакти от крепостта Сексагинта Приста и от 
древен Дунавски кастел; колекция от средновековни стенописи; 
предмети, открити в средновековния град Червен; лични при-
надлежности на видни български революционери (Георги Раков-
ски, Стефан Караджа и др.), нумизматична сбирка и др.

Екомузей с аквариум в Русе 

GPS координати: 43.844479 / 43°50’40” N – 25.947612 / 
25°56’51” E
Адрес: ул. „Александровска“ № 3, град Русе, обл. Русе

Екомузеят с аквариум се намира в сграда, която е построена в 
началото на 20 в. Природонаучният музей в Русе е открит на 28 
септември 2014 г. Той е уникален за България заради аквари-
ума, в който има риба от р. Дунав и вливащите се в него реки. В 
музея има възстановки на пещерата Орлова чука (дълга над 10 
м.) и на Ивановския скалния манастир. Има богата колекция на 
праисторически животни, включително единствената запазена 
долна челюст в света на мамут Romanus, челюстта на пещерна 
мечка, различни вкаменелости и диорами, представящи живо-
тински видове в реална среда. На най-горния етаж е представен 
модел на първата българска железопътна линия по пътя Русе-
Варна, първата карта на България и много други. 

Римска крепост Сексагинта Приста – Русе

GPS координати: 43.847016 / 43°50’49” N – 25.945471 / 
25°56’43” E
Адрес: ул. „Цар Калоян“ № 2А, град Русе, обл. Русе

Името на Римската крепост Сексагинта Приста буквално озна-
чава „Пристанище на 60-те кораба“ заради победите над даките 
по време на Дакийските войни, водени от римския император 
Домициан (85-89 г.), тъй като тук римски легион, състоящ се 
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от 6000 войници е прехвърлен при устието на р. Русенски Лом. 
Тези войници са имали нужда от точно 60 кораба, тип пристис. 

Римската крепост е построена върху останки от древен тракий-
ски ямен комплекс, важно култово средище, в което са открити 
множество артефакти. Изглежда тук се е развивала интензив-
на търговска дейност по време на император Веспасиан (69-79 
г.). На територията на крепостта са открити останки от римски 
военен лагер от първата половина на 4 в. и през първото десе-
тилетие на 5 в., монети и керамика; тунел, който е построен от 
камък и използван по времето на Османската империя, до който 
се стига с помощта на 30 стъпала.

Крепостта е разрушена по време на атаките на аварите и сла-
вяните в края на 6 в. и началото на 7 в. През 9-10 в. върху ру-
ините й е основано средновековното селище Русе, което играе 
важна административна и военна роля през средните векове. 
Съвременните проучвания започват с разкопки на римски во-
енния щаб като по-систематично археологическо проучване е 
направено през 1976-1978 г. и през 2005-2006 г. Като резултат 
са открити около 50 м. от северозападната стена на крепостта и 
на кулата, шест сгради, храм на Аполон и военният щаб. Архе-
ологическата изложба „Сексагинта Приста“ е открита през 2002 
г., а структурите, открити през 1976-1978 г. са също запазени.

Хотел-ресторант „Рига“

GPS координати: 43.853023 / 43°51’10” N – 25.951217 / 
25°57’4” E

Адрес: бул. „Придунавски“ № 22, гр. Русе, обл. Русе

Хотел-ресторант „Дунав Плаза“ 

GPS координати: 43.849378 / 43°50’57” N – 25.954089 / 
25°57’14” E

Адрес: Пл. „Свобода“, в центъра на гр. Русе, обл. Русе

Ресторант „Понтона“

GPS координати: 43.854841 / 43°5’17” N – 25.952941 / 
25°57’10” E

Адрес:  На понтон 10 (на кея) на р. Дунав, гр. Русе, обл. Русе

Ресторант „Ла страда” (La Strada)

GPS координати: 43.850958 / 43°51’3” N – 25.955588 / 25°57’20” 
E

Адрес: ул. „Александровска“ № 77, пешеходната зона в центъра 
на гр. Русе, обл. Русе
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МЕХЕДИНЦИ 

Окръг Мехединци се намира в югозападната част на Румъния, в 
региона на югоизточна Олтения, на левия бряг на река Дунав, 
на изходa от дефилето. Граничните окръзи са окръг Долж на 
югоизток, окръг Караш-Северин на запад, окръг Горж на север, 
а на юг се намират Сърбия и България, както и река Дунав, чи-
ято дължина от 195 км., и е естествената граница на тези две 
балкански държави. Окръг Мехединци заема площ от 4.933 км2, 
като това представлява 2,1% от територията на Румъния. Броят 
на населението е 245 120 жители през 2018 г., според Евростат.

Административното разделение на окръг Мехединци включва 5 
града от които 2 градски общини, 61 селски общини и 344 села. 
Окръжният град е Дробета-Турну Северин. Другите градове са: 
Стрехая, Оршова, Бая де Арама и Вънжу Маре.

Материалното културно наследство на окръг Мехединци включ-
ва 700 исторически обекта, от които 23 са религиозни храмо-
ве от национално значение. Населените места, на територията 
на които са открити тези обекти, са община Дробета-Турну Се-
верин, град Бая де Арама, град Стрехая, и общините Иловъц, 
Шимиан, Бутойещи и Извору Брънзии. На територията на ок-
ръг Мехединци има много известни места за поклонение, част 
от тях са останките на средновековната църква в Дробета-Турну 
Северин, руините на манастира Водица, манастирът Стрехая, 
църквата “Света Троица”, църквата “Отрязване на главата на 
Св. Йоан Кръстител”. Обекти с важно значение за местния рели-
гиозен туризъм са още: дървената църква “Св. апостоли Петър 
и Павел” (1757 г.), дървената църква “Св. Архангели” (1783г.), 
църквата “Света Троица” в Чернец (1663 г.), църквата на бив-
шия манастир “Св. Архангели” в Бая де Арама (1699 г.), църк-
вата Греческу в Дробета-Турну Северин (1803 г.), манастирът 
Гура Мотрулуй (1512 г.), скитът „Св. Кръст“ в Тополница (1646 
г.), Манастирът Мракония (1453 г.).

В целия окръг могат да се видя допълнителни исторически па-
метници, археологически останки и мемориални къщи като част 
от културното наследство. Най-известни сред тях са: Музеят 
на района на желязната порта, Музеят на изкуствата в община 
Дробета-Турну Северин, имението Бибеску в Коркова, Дворецът 
на културата Теодор Костеску, архитектурният комплекс Ада-
Калех, Траяновият мост, крепостта Дробета, Археологическият 
обект Островул Маре. Важен туристически обект е статуята на 
лицето на Децебал, която е издълбана на скала и е всъщност 
най-високата скулптура в Европа. 

В окръг Мехединци се провеждат чествания на различни праз-
ници и фестивали, както в градовете, така и в селските общини 
(например Фестивалът на люляка в община Поноареле, Фести-
валът на лозата и виното в община Вънжу Маре, Фестивалът на 
народни песни и танци “Ото Алшер” в град Оршова и др.).  

Нещо, което е типично за окръг Мехединци е и разнообразното 
природно наследство. Територията на окръга до голяма степен 
обхваща Мехединското плато, състоящо се от кристални и варо-
викови шисти, с надморска височина, варираща от 400 до 600 
м. Наличието на варовик благоприятства появата на повърх-
ностни и дълбоки карстови феномени: ждрела, пещери, долини, 

естествени мостове, подземни тунели, ровини, долове, долини, 
с голяма красота, възхищаващи всички, които ги посещават. 
Сред най-известните природни формирования на Мехединското 
платото са:  Тополнишки карстен комплекс (резерватът обхва-
ща 50 хектара, най-важните от които са Тополнишката пещера 
и Тополнишките ключове), Карстовите феномени на Исверна 
(включват пещерата „Исверна „, в която се крие богата пещерна 
флора и карстовият извор Исверна под хълма Корнету), пеще-
рата Гура Понкотвей. Други природни обекти с важно значение 
от гледна точка на туристическия им потенциал са природният 
парк Железни врати, природният парк Мехединско плато (на чи-
ято територия се намират по-голямата част от природните ареа-
ли на окръга ) и националният парк Домоглед-Валя Карней. 

Особен туристически интерес представлява районът на Дунав-
ската клисура, в района на Казаните, която е получила името си 
от последователните стеснения и разширявания (клисури), дъл-
жащи се на височината на скалите. Най-грандиозният естест-
вен пейзаж по течението целия Дунав са т.нар. Големи казани 
и Малки казани.

Чрез своето природно и етно-културно наследство, Мехедински-
ят район предлага възможности за развитие на всички основни 
форми на туризъм: научен, културен, религиозен, почивка и от-
дих, селски, екотуризъм, наблюдение на птици, горски туризъм, 
пещерен туризъм, велотуризъм, планинско колоездене, речен 
туризъм, круизен туризъм, спа и балнео туризъм.
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MĂNĂSTIREA SAU MRACONIA (DENUMIRE VECHE MRĂCUNEA)

Hram: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sfânta Treime”

Localizare/adresă: la ieșirea din Golful Mraconia, județul Mehedinți

Drum de acces: DN 57, asfalt stare bună

GPS: 44.637316 / 44°38’14” N – 22.293386 / 22°17’16” E

Situată în apropierea oraşului Orşova, mănăstirea Mraconia își 
are, după unele păreri, începuturile în secolul al XI-lea, în timpul 
voievozilor Glad şi Ohtum. Apare menționată în izvoarele istorice 
înainte de sfârşitul veacului al XIV-lea. În 1453, din pricina incursi-
unilor turceşti, călugării au fost nevoiți să părăsească aşezământul. 
Între 1521-1523, banul Severinului, Nicola Gârlişteanu, soţia sa, 
Anca, şi fiica lor, Irina, soţia banului Ubul şi fata acestora, Nasta, 
au re-ctitorit mănăstirea. Chiar și așa, s-a ruinat repede din cauza 
numeroaselor incursiuni turco-tătare. Între 1658-1665, a fost din 
nou reparată de călugări, sprijiniţi de localnici. 

În timpul războaielor dintre turci şi austrieci, purtate între 
1670-1682, a suferit numeroase pagube (în 1682 a fost incendiată 
de martaloţi). În anul 1690, sunt consemnate primele încercări de 
„convertire” la catolicism a călugărilor de la Mrăcunea. În 1715, o 
ceată de turci a ucis aproape toţi călugării (scapă doar unul singur). 
În 1738, a fost arsă de trupele austriece, iar în 1788, a fost pustiită 
de turci. În 1934, prin strădaniile episcopului Caransebeşului, Vasile 
Lazarescu şi ale protopopului Iosif Câmpianu din Orşova, s-a ridicat 
o nouă biserică din cărămidă arsă, în formă de cruce şi acoperită 
cu tablă, dar rămasă multă vreme neterminată. În primele două 
decenii ale regimului comunist a funcționat ca biserică de mir. În 
1968, ca urmare a lucrărilor efectuate la hidrocentrala Porțile de 
Fier I, vechia biserică a fost acoperită de apele Dunării. Actualul 
așezământ a fost zidit după 1989, pe un nou amplasament, 
redevenind așezământ monahal în 2007.
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Храмови празници: „Св. архангели Михаил и Гавриил” и „Св. 
Троица”
Местоположение/адрес: На излизане от залива Мракония, 
окръг Мехединци
Път за достъп: DN 57, асфалтът е в добро състояние
GPS координати: 44.637316 / 44°38’14” N – 22.293386 / 
22°17’16” E

Разположен в близост до град Оршова, манастирът Мракония 
според някои води началото от 11 в., от времето на воеводите и 
Глад и Охтум. В историческите извори се появява преди края на 
14 в. През 1453 г., в резултат на турските набези, монасите са 
принудени да го напуснат. Между 1521-1523 г., банът (управи-
телят) на Северин, Никола Гърлищяну, жена му, Анка, и тяхната 
дъщеря Ирина, съпругата на бана Юбул и тяхната дъщеря Наста, 
обновяват манастира. Наскоро след това отново е разрушен при 
многобройните турско-татарски нашествия. Между 1658-1665 г., 
наново е обновен от монаси, подкрепени от местните жители. По 
време на турско-австрийските войни между 1670-1682 г. пона-
ся множество щети (през 1682 г. бил подпален от мартолоси). 
През 1690 г. има свидетелства за насилствени опити за “обръ-
щане” на монасите в католическата вяра. През 1715 г. турски 
разбойници убиват почти всички монаси (спасява се само един). 
През 1738 г. е изгорен от австрийските войски, а през 1788 г. е 
опустошен от турците. През 1934 г., благодарение на усилията 
на епископа на Карансебеш, Василе Лазареску, и на протоие-
рей Йосиф Къмпиану от Оршова, е построена нова кръстовидна 
църква от печена тухла с ламаринен покрив, която обаче дълго 
време остава незавършена. През първите две десетилетия на 
комунистическия режим се използва като обикновен енорийски 
храм. През 1968 г., в резултат на работата по водноелектри-
ческата централа на Желязната порта I, старата църква остава 
под водите на река Дунав. Сегашният манастир е построен след 
1989 г. на ново място и от 2007 г. монашеският живот в него е 
възстановен.

Заливът Мракония – статуята на царят на даките Децебал  

GPS координати: 44.640879 / 44°38’27” N – 22.293924 / 
22°17’38” E
Адрес: Заливът Мракония

Тази впечатляваща статуя е издълбана директно в планинската 
скала от екип от 12 алпинисти, координирани от скулптора Фло-
рин Котарча. Художественото творение представлява лицето на 
царя на даките Децебал и е най-голямата скулптура, създадена 
в природата в Европа, с височина 55 метра и широчина - 25 
метра. Тази забележителна творба е създадена в продължение 
на 10 години, между 1994 г. и 2004 г. Финансовата подкрепа е 
дело на румънския бизнесмен Йосиф Константин Драган, който 
успява да види делото си, осъществено 4 години преди неговата 
кончина през 2008 г.

Хотел-ресторант Стяуа Дунарии (Дунавска Звезда)     

GPS координати: 44.674828 / 44°40’29” N – 22.321010 / 
22°19’16” E
Адрес: ул. „Дунарии“, община Ешелвица, окръг Мехединци

Манастирът „Св. Анна” 

Храмов празник: „Св. Анна”
Местоположение/адрес: На изхода от Оршова, ул. „Памфил 
Шейкару“
Път за достъп: DN6/E70, след това булевард „1 Декември 1918 
г.“ и ул. „Памфил Шейкару“, изкачване до върха на хълма
Асфалт, много добро състояние
GPS координати: 44.4711857 / 44°42’43” N – 22.396947 / 
22°23’49”E

Той е основан от журналиста Памфил Шейкару (1894-1980 г.) в 
периода 1936-1939 г., по проект на букурещкия архитект Ще-
фан Петернели. Поради известни недоразумения между ктитора 
и епископ Василе Лазареску (по-късно митрополит на Банат), ос-
вещаването на бъдещия женски манастир с храмов празник “Св. 
Анна” (на името на майката на ктитора) е отложено. Избухването 
на Втората световна война и след това налагането на комунисти-
ческия режим води до това манастирът да остане неосветен до 2 
декември 1990 г. През 1993-1997 г. манастирът е възобновен. В 
архитектурно отношение наподобява старите румънски дървени 
църкви, като модернизацията е извършена в традиционния би-
тов (рустикален) стил. Архитектурната форма наподобява буква-
та „П“, в центъра на която се намира църквата – кръстовидна, с 
централен купол. От двете ѝ страни са разположени килии, които 
заедно с църквата оформят вътрешен двор. През 70-те години 
на 20 в., стенописите са замазани с вар, като днес са запазени 
в оригиналния си вид само в кулата. Иконостасът е от липово 
дърво (преместен през 1947 г. в манастира на Тимошени, община 
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Catapeteasma, sculptată în lemn de tei (strămutată în anul 1947, la 
mănăstirea Timişeni comuna Şag, jud. Timiş), ca şi celelalte sculpturi 
în lemn (inclusiv troiţele distruse de comunişti în anii 1960-1965) au 
fost executate de fraţii Popa din Bucureşti.

Muzeul Regiunii Porților de Fier, secția din Orșova
GPS: 44.722649 / 44°43’21” N – 22.394430 / 22°23’39” E

Adresă: Strada Porțile de Fier nr. 32, oraș Orșova, județul Mehedinți

Începând cu luna decembrie 2018, în localitatea Orșova a fost 
deschis o nouă secție a Muzeului Regiunii Porților de Fier. Sunt 
expuse colecții de arme de diverse tipuri, precum și obiecte casnice 
sau cu semnificație culturală și religioasă. Vizitatorii pot admira 
amenajat un spațiu cu obiecte și interiorul unei case tradiționale 
otomane. O altă expoziție este dedicată speciilor de plante, 
animale și pești care trăiesc în această regiune cu specificul de 
climat mediteraneean. Inedită ca modalitate de expunere este un 
prezentator de tip hologramă, care apare sub forma unui bătrân 
turc, iar povestea spusă de acesta poartă imaginația turiștilor 
într-o incursiune despre istoria plină de farmec a acestor locuri.

Hotel-restaurant Meridian
GPS: 44.725141 / 44°43’30” N – 22.394466 / 22°23’40” E

Adresă: Strada Eroilor nr. 12, Oșova

Pensiunea Oliver
GPS: 44.725399 / 44°43’31” N – 22.399117 / 22°23’56” E

Adresă: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 16A, Orșova

RO
M

Â
N

IA

75

MĂNĂSTIREA VODIȚA

Hram: „Sfântul Antonie cel Mare” şi „Naşterea Maicii Domnului”

Localizare/adresă: pe defileul Dunării, între Porțile de Fier și Orșova

Drum de acces: DN 6/ E60 asfalt stare foarte bună, apoi deviere circa 2 km, asfalt 

stare relativ bună

GPS: 44.724274 / 44°43’27” N – 22.488537 / 22°29’20” E

A fost una dintre primele aşezăminte monahale cu viaţă de obşte 
ridicate pe meleaguri româneşti, fiind prima ctitorie a Sfâtului 
Nicodim din ţara noastră. A fost ridicată pe ruinele unui aşezământ 
mai vechi, probabil din vremea lui Litovoi (mort în 1273). Actul de 
fundaţie al mănăstirii datează din 1374; se presupune însă că era 
gata de târnosire în preajma anului 1369. După alte păreri, zidirea 
a început în primăvara sau vara anului 1370, zugrăvirea făcându-se 
în 1371 ori în 1372. La zidirea ei au contribuit atât domnitorul Ţării 
Româneşti, Vlaicu Vodă (1364-1377), cât şi cneazul Lazăr al sârbilor 
(1371-1389). Aici a trăit un timp Sfântul Nicodim. 

Vodiţa a avut o existenţă zbuciumată din cauza condiţiilor politice; 
situat în apropierea regatului maghiar catolic, Banatul Severinului 
a fost cucerit, în mai multe rânduri, de unguri. Ultima dată a fost 
amintită în hrisovul lui Radu cel Frumos, din 10 iulie 1464. Pe la 
începutul secolului al XVI-lea, Vodiţa a fost jefuită, arsă şi dărâmată 
de turci. Între 1662-1667, câţiva monahi de la Vodiţa merg după 
ajutoare în Rusia. La începutul secolului al XVIII-lea, călugării 
Tismanei au încercat să rezidească sfântul locaş. S-a ruinat 
definitiv din pricina frecventelor războaie dintre austrieci şi turci. 
După 1990, prin strădaniile stareţului Nicodim Nicolăescu, actualul 
episcop al Severinului şi Strehaiei, mănăstirea a fost reînfiinţată, 
primind hramul Sfântul Antonie cel Mare, pe care l-a avut, se pare, 
încă din timpul Sfântului Nicodim. Biserica este construită din lemn, 
în stil maramureșean şi a fost târnosită în anul 2001. 
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Шаг, окръг Тимиш), както и останалите дърворезби (включително 
дървените кръстове, унищожени от комунистите в годините 1960-
1965 г.), са дело на братята Попа от Букурещ.

Манастирът Водица

Храмов празник: „Св. Антоний Велики” и „Рождество Богоро-
дично”
Местоположение/адрес: на Дунавското дефиле, между Же-
лезни врати и Оршова
Път за достъп: DN 6/ E60 Асфалт в много добро състояние, след 
това отклонение около 2 км, асфалтът е в сравнително добро 
състояние
GPS координати: 44.724274 / 44°43’27” N – 22.488537 / 
22°29’20” E

Това е една от първите монашески обители, издигнати в румън-
ските земи и първата, основана от св. Никодим Тисмански на 
север от Дунава. Манастирът е изграден върху руините на друг, 
по-стар, вероятно от времето на Литовой (починал през 1273 
г.). Актът за неговото основаване датира от 1374 г. Предполага 
се обаче, че около 1369 г. вече е съществувал. Според други 
сведения, строежът започва през пролетта или лятото на 1370 
г., а зографията се извършва през 1371 г. или през 1372 г. За 
строежа са допринесли както владетелят на Влашко, Влайку 
Вода (1364-1377 г.), така и сръбският княз Лазар (1371-1389 
г.). За известно време тук пребивавал и св. Никодим Тисмански. 
В някакъв период манастирите Водица и Тисмана се управляват 
от една игуменка. В резултат на политическите условия Водица 
имала бурна история. Неговото ръзположение в близост до ун-
гарското католическо кралство Банат, води до неколкократното 
му завладяне от унгарците. Светата обител често страдала как-
то от тези нашествия, така и от католическата пропаганда. За 
последен път е спомената в хрисовула на Раду Красивия от 10 
юли 1464 г. В началото на 16 в. Водица е ограбена, изгорена и 
разрушена от турците. Между 1662-1667 г. няколко манастир-
ски братя отиват да търсят помощ от Русия. В началото на 18 
в. монасите от Тисмана започват да възстановяват обителта, но 
поради честите войни между австрийци и турци тя е окончател-
но разрушена. След 1990 г., с усилията на игумена Никодим Ни-
колаеску, по-късно епископ на Северин и Стрехая, манастирът 
е възстановен, като приема за свой храмов празник св. Антоний 
Велики, чието име вероятно е носил още по времето на св. Ни-
кодим. Църквата е построена от дърво, в характерния за Мара-
муреш стил и е осветена през 2001 г. 

Регионалният музей Железни врати, секция Оршова

GPS координати: 44.722649 / 44°43’21” N – 22.394430 / 
22°23’39” E
Адрес: ул. „Порциле де фиер“ № 32, град Оршова

През декември 2018 г., в местността Оршова беше открита нова 
секция на регионалния музей Железни врати. Помещава се в 
сграда, предоставена от общината. Музеят представлява модерна 
сграда, оборудвана с всички удобства, за да позволи на посети-
телите да се наслаждават на следите от историята на тези места. 
Музеят притежава три тематични изложбени зали: природни нау-
ки, история и археология, и етнография. Колекцията на изложе-
ните обекти показва на посетителите снимки от бурната история 
на този край, живота на турските жители на остров Ада Калех, 
както и цялостни диорами (умалени макети), представящи кра-
сотата и дивата природа на Националния парк „Железни врати“. 
Изложени са колекции на различни видове оръжия, както и дома-
кински предмети с културно и религиозно значение. Посетители-
те могат да разгледат различни предмети, както и интериора на 
традиционна османска къща. Друга изложбена зала е посветена 
на различните растения, животни и риби, които обитават този 
регион,  характерен със средиземноморския си климат. Интерес-
но решение представлява холограмният водещ, който се появява 
като стар турчин, а разказаната от него история пренася въобра-
жението на туристите към очарователната история на този край. 

Хотел-ресторант Меридиан

GPS координати: 44.725141 / 44°43’30” N – 22.394466 / 
22°23’40” E
Адрес: ул. „Ероилор“ № 12, Оршова

Пансион Оливер

GPS координати: 44.725399 / 44°43’31” N – 22.399117 / 
22°23’56” E
Адрес: бул. „1 Декември 1918“ № 16A, Оршова
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MĂNĂSTIREA CERNEȚI

Hram: „Sfânta Treime” şi „Sfânta Mare Muceniţă Anastasia Romana” 

Localizare/adresă: în comuna Șimina, sat Cerneti, județul Mehedinți

Drum de acces: : DN 6/ E60 (centura Drobeta Turnu Severin) asfalt stare foarte 

bună, apoi DJ 607A asfalt stare relativ bună și apoi drum local 23

Coordonate GPS: 44.634249 / 44°38’3” N – 22.707635 / 22°42’27” E

Multă vreme de-a lungul istoriei, satul Cerneţi a fost un motiv de 
neînţelegeri; boierii Buzești (şi nu numai), mănăstirile Govora şi 
Tismana şi, mai târziu, Cozia au reclamat dreptul lor asupra satului. 
În vreme ce egumenii şi boierii îşi căutau dreptatea la banul Craiovei, 
domnitorul Mihnea Vodă (1658-1659) a început la Cerneţi ctitorirea 
unei mănăstiri. Lucrarea a fost continuată pe cheltuiala lui Grigore 
Ghica (1660-1664), fiind terminată înainte de 9 noiembrie 1662. 

La 18 aprilie 1716, episcopul Damaschin al Râmnicului cerea 
mănăstirii Cerneţi să-şi plătească dările, preoţii fiind ameninţaţi 
cu caterisirea. Împotrivirea a continuat tot secolul al XVIII-lea. Cu 
acest prilej, la 13 iunie 1752, marele ban Barbu Văcărescu, făcea 
o cercetare amănunţită asupra moşiilor Balta Verde şi Batoţi ale 
mănăstirii Cerneţi. Este ultima dată când se mai face referire la 
aşezământul monahal de la Cerneţi, după această dată se va vorbi 
doar despre biserica de la Cerneţi. Cauza principală a desfiinţării 
aşezământului monahal a fost lipsa unei averi sigure care să-i 
permită supravieţuirea. Biserica a fost refăcută în perioada 
1784-1794. În 2005 aşezământul a fost reînfiinţat ca mănăstire de 
călugărițe. În 2007 au început lucrările de construcţie a depend-
inţelor. 
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Храмов празник: „Света Троица” и „Св. великомъченица Ана-
стасия Римлянка”  
Местоположение/адрес:  в община Шимина, с. Чернец,  окръг 
Мехединци
Път за достъп: : DN 6/ E60 (околовръстно на Дробета Турну Се-
верин) Асфалтът е в много добро състояние, след това DJ 607A - 
асфалтът относително добро състояние и след това третокласен 
път 23 – асфалтът е относително в добро състояние
GPS координати: 44.634249 / 44°38’3” N – 22.707635 / 
22°42’27” E

Дълги години село Чернец е причина за недоразумения – бо-
лярите Бузещи (и не само те), манастирите на Говора и Тисма-
на, а по-късно Козия, си оспорват правото върху селото. Докато 
игумените и болярите търсят правата си при бана на Крайова, 
владетелят Михнеа Водъ (1658-1659 г.) започва строителство 
на нов манастир в Чернец. Работата продължил Григоре Гика 
(1660-1664 г.), като манастирът е завършен преди 9 ноември 
1662 г. През 1663 г. манастирът Чернец е метох на манастира 
Тимана. По време на царуването на владетелите Шербан Канта-
кузин (1678-1688 г.) и Константин Брънковяну (1688-1714 г.), 
манастирът Тимана (чийто метох е Чернец), Говора и Козия се 
опитват да придобият власт над село Чернец. Въпреки че на 22 
октомври 1702 г. спорът между трите манастира приключил и 
достигнали до споразумение, братството на манастира Чернец 
не получило спокойствие, главно поради желанието на Тисмана 
да удържи приходите, получени от мехединския манастир. Така, 
на 25 май 1714 г., владетелят Стефан Кантаузин (1714-1716 г.) 
позволява на игумена на Тисмана „да изкара свещеника Стой-
ка от владетелската църква на Чернец“, защото не бил платил 
финансовите си задължения. На 18 април 1716 г. епископът на 
Ръмник, Дамаскин, поискал от манастира Чернец да плати дълга 
си, като свещениците били заплашени с низвержение. Проти-
вопоставянето продължило и през 18 в. По този повод, на 13 
юни 1752 г., Великият бан Барбу Вакареску, провел задълбоче-
но разследване относно собствеността на имотите Балта Верде и 

Батоци на манастира Чернец. Това е последният път, когато се 
прави препратка към манастира Чернец, след което в изворите 
се споменава само за църквата в Чернец. Основната причина 
за премахването на монашеската обител е липсата на сигурни 
приходи, които да позволят оцеляването му. Църквата е възста-
новена в периода 1784-1794 г. През 2005 г. обителта е възста-
новена като девически манастир, а през 2007 г. започват нови 
строителните работи. 

Дворец на културата Теодор Костеску

GPS координати: 44.624034 / 44°37’26” N – 22.654256 / 
22°39’15” E
Адрес: бул. „Карол I“, № 4, Дробета Турну Северин

Дворецът на културата „Теодор Костеску“ е представителна 
сграда, разположена в идеалния център на Дробета Турну Се-
верин, която носи името на своя основател, професор Теодор 
Костеску. Този забележително културен човек първоначално е 
бил директор на местната гимназия, след това е избран за пред-
седател на театралното общество. Отдал цялата си енергия и 
дейност за създаване на тази прекрасна сграда, предназначена 
да бъде първият обществен театър в града. Само за няколко дни, 
чрез обществена подписка, той успял да събере необходимите 
средства за строежа. Проектът е изготвен от архитекта Григоре 
Черкез, а основният камък е положен през 1912 г. Театърът е 
завършен през 1924 г. и веднага след пускането му в действие 
успял да предложи на зрителите нов и богат артистичен живот. 
Изминалите години дали своя отпечатък върху сградата, но от 
есента на 2010 г. дворецът е подложен на основен ремонт, който 
завършва през 2015 г., така че днес този символ на културата и 
изкуството притежава вид, наистина достоен за своето изпълне-
но със слава минало. 

Средновековна крепост на Северин

GPS координати: 44.622047 / 44°37’19” N – 22.657042 / 
22°39’25” E
Адрес: ул. „Портулуй“ № 5, Дробета Турну Северин

Средновековната крепост Северин е построена през 13-ти в. 
по инициатива на унгарското кралство, което издига крепост-
та за отбрана на южната граница на Банат. Първият гарнизон 
е съставен от рицарите хоспиталиери (йоанити). Крепостта е 
стратегически позиционирана на бреговете на река Дунав и в 
непосредствена близост до древното римско укрепление Дро-
бета. Строителството е извършено през 13-14 в., като през този 
период тя е трайно укрепена, уголемена и усилена. Стените са 
защитени от дълбок ров с вода, чиито следи могат да се видят 
и до днес. Заобиколена е от два реда каменни стени, подкрепе-
ни от 6 отбранителни кули. Османските нападения неведнъж са 
подлагали крепостта на продължителни обсади. Най-опустоши-
телната атака е през 1524 г., по времето на Сюлейман Велико-
лепни, когато стените са напълно унищожени и на практика от 
укреплението остава само една кула, наречена Кулата на Север, 
от което идва и името на днешния град Дробета Турну Северин. 
В резултат на широкомащабни ремонтно-възстановителни дей-
ности, днес крепостта може да се види в цялото ѝ великолепие. 
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Hotel-restaurant Continental
GPS: 44.623829 / 44°37’26” N – 22.652511 / 22°39’9” E

Adresă: Bulevardul Carol I, nr. 2, Drobeta Turnu Severin

MĂNĂSTIREA GODEANU

Hram: „Sfântul Ioan Evanghelistul”

Localizare/adresă: comuna Godeanu, județul Mehedinți

Drum de acces: DJ 670, asfalt stare bună, apoi drum local comuna Godeanu

GPS: 44.799638 / 44°47’59” N – 22.603854 / 22°36’14” E

Este una dintre cele mai noi așezăminte monahale din țara noastră, 
fiind înfiinţată în septembrie 2008. La data de 8 mai anul 2009 a fost 
pusă piatra de temelie a bisericii. În anul 2015 în curtea mănăstirii a 
fost ridicat și un paraclis.

MĂNĂSTIREA COȘUȘTEA-CRIVELNIC

Hram: „Cuviosul Pahomie cel Mare” 

Localizare/adresă: la ieșirea din satul Firizu, comuna Ilovăț

Drum de acces: DN67 între localitățile Gârdoaia și Corcova, asfalt stare foarte 

bună, apoi DJ 671A comuna Sisești, asfalt stare bună, apoi DJ 671E comuna Ilovăț, 

asfalt stare bună, apoi sat Dâlbocița, sat Firizu, asfalt stare proastă, la ieșirea din 

Firizu drum neasfaltat, stare foarte proastă

GPS: 44.859188 / 44°51’33” N – 22.71424 / 22°42’51” E

A fost zidită, potrivit unei vechi tradiţii, de Sfântul Nicodim de la 
Tismana. Cu ocazia săpăturilor arheologice făcute aici în anul 
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1936, profesorul Al. Bărcăcilă, directorul Liceului „Traian” din 
Turnu-Severin, a scos la iveală ruinele a două biserici: una veche, 
mai mare, și alta mai nouă, cu ziduri mai subţiri. Despre prima 
biserică se crede că a fost ctitorită chiar de Sfântul Nicodim. 
Despre cea de-a doua biserică se crede că a fost ctitorită de un 
boier pe nume Hamza. Într-un hrisov din 10 aprilie 1493, adresat 
stareţului mănăstirii Tismana, domnitorul Vlad Călugărul aminteşte 
de mănăstirea Coşuşte şi de egumenul ei. În 1719, printre mănăstirile 
din Oltenia figura, în rândul „capelelor”, şi mănăstirea Crivelnicul. 
În prima jumătate a sec. al XVIII-lea, un căpitan austriac, Friedrich 
Schwartz, menţiona în hărţile sale şi o mănăstire situată pe malul 
stâng al râului Coşuştea, între apele Sinteasca şi Lăpuşnic, între 
satele Dâlbociţa şi Racoviţa. În secolele al XIV-lea și al XV-lea, pe 
raza actualei comune Ilovăţ exista un aşezământ monahal, care 
s-a ruinat în secolul al XVIII-lea. Aşezământul a fost reînfiinţat ca 
mănăstire de călugări în mai 2005.

MĂNĂSTIREA BAIA DE ARAMĂ

Hram: „Sfinţii Voievozi Mihail și Gavriil” și „Sfânta Mare Muceniță Marina”

Localizare/adresă: în lateral de strada Milco Băieșu, lângă piața din centrul 

localității Baia de Aramă, județul Mehedinți

Drum de acces: DJ 670 asfalt stare bună

GPS: 44.999806 / 44°59’59” N – 22.804740 / 22°48’17” E

A fost zidită, potrivit tradiţiei, la îndemnul şi cu ajutorului 
domnitorului Constantin Brâncoveanu, de Milco Băiaşul, vătaful 
minerilor din localitate, sprijinit de Cornea Brăiloiu, marele ban 
al Olteniei. Zidirea bisericii a început la 22 mai 1699, fiind ridicată 
într-un singur an (1700). Totuşi, din cauza întârzierii zugrăvelii şi a 
lipsei banilor, biserica a fost sfinţită abia la 7 mai 1703. Se presupune 
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GPS координати: 44.623829 / 44°37’26” N – 22.652511 / 
22°39’9” E

Адрес: бул. „Карол I“, № 2, Дробета Турну Северин

г., учителят Ал. Баркачила, директор на гимназия “Траян” в Тур-
ну Северин, разкрива руините на две църкви: една стара, по-
голяма, и една по-нова, с по-тънки стени. Смята се, че първата 
църква е основана от самия св. Никодим, а втората от болярин 
на име Хамза. В един хрисовул от 10 април 1493 г., адресиран 
до игумена на манастира Тисмана, владетелят Влад Монах спо-
менава манастира Кошущя и неговия игумен. През 1719 г., сред 
манастирите на Олтения се споменава и параклисът на манасти-
ра Кривелник. През първата половина на 18 в., един австрийски 
капитан, Фридрих Шварц, споменава в своите карти и манастир, 
разположен на левия бряг на река Кошущя, между реките Син-
тяска и Лъпушник, между селата Дъмбовица и Раковица. През 
14 и 15 в., в землището на сегашната община Иловъц е имало 
монашеска обител, която през 18 в. била в развалини. Възста-
новен е като мъжки манастир през май 2005 г.

Манастирът Годяну 

Храмов празник: „Св. eвангелист Йоан”
Местоположение/адрес: община Годяну, окръг Мехединци
Път за достъп: DJ 670, асфалт в добро състояние, след това 
локален път, асфалт относително добро състояние
GPS координати: 44.799638 / 44°47’59” N – 22.603854 / 
22°36’14” E

Това е един от най-новите манастири в Румъния – основан е 
през септември 2008 г. На 8 май 2009 г. е поставен основният 
камък на църквата. През 2015 г. в манастирския двор е издигнат 
параклис. 

Манастирът Кошущя-Кривелник

Храмов празник: „Преподобни Пахомий Велики” 
Местоположение/адрес: на изхода на село Фиризу, община 
Иловъц
Път за достъп: DN67 между Гърдоая и Крайова, асфалтът е в 
много добро състояние, след това DJ 671A община Сисещ, ас-
фалтът е в добро състояние, след това DJ 671E община Иловъц, 
асфалтът е в добро състояние, след това с. Дълбочица, с. Фири-
зу, асфалтът е в лошо състояние, на излизане от селото – черен 
път в много лошо състояние 
GPS координати: 44.859188 / 44°51’33” N – 22.71424 / 
22°42’51” E

Според преданието манастирът е построен от Св. Никодим Ти-
мански. При археологическите разкопки, направени през 1936 

Манастирът Бая де Арама 

Храмов празник: „Св. архангели Михаил и Гавриил” и „Св. ве-
ликомъченица Марина”
Местоположение/адрес: успоредно на ул. „Милко Бъйешу“, 
до  площада на село Бая де Арама, окръг Мехединци
Път за достъп: DJ 670 асфалт в добро състояние
GPS координати: 44.999806 / 44°59’59” N – 22.804740 / 
22°48’17” E

Според преданието, манастирът е построен от Милко Бъяшул, 
ватаф на местните миньори, по настояване и с помощта на уп-
равителя Константин Брънковяну и с подкрепата на Корня Бръ-
илою, велик бан на Олтения. Строежът на църквата започва на 
22 май 1699 г. и е завършена само за една година (1700 г.). 
Въпреки това, поради забавяне на изографисването и недостига 
на пари, църквата е осветена едва на 7 май 1703 г. Предполага 
се, че на това място е имало по-стар манастир, който бил въз-
становен. Скитът Бая де Арама (понякога в някои документи е 
посочван като манастир), преди 1718 г., бил метох на Хилендар-
ския светогорски манастир (вероятно дарен от Милко Бъяшул, 
по народност сърбин). Мъжкият манастир Бая де Арама остава 
в историята и с включването си в революцията от 1848 г., кога-
то игуменът Герасим, управлявал манастира от 1832 г., е твърд 
поддръжник на пашоптисткото движение. След одържавяването 
на поземлената собственост на метосите през 1863 г. манасти-
рът е превърнат в енорийска църква. Той е възстановен през 
2008 г. като женски манастир. От стария манастирски комплекс 
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că aici a existat o mănăstire mai veche, fiind deci vorba de o rezidire. 
Schitul Baia de Aramă (uneori apare în documente ca mănăstire) 
a fost închinat, înainte de 1718, mănăstirii Hilandar de la Muntele 
Athos (probabil chiar de Milco Băiaşul, sârb de neam). Aşezământ 
de călugări, Baia de Aramă rămâne în istorie şi prin implicarea în 
Revoluţia de la 1848, egumenul Gherasim, stareţ al mănăstirii încă 
din 1832, fiind un fervent susţinător al mişcării paşoptiste. 

În urma secularizării din 1863 ctitoria lui Milco Băiaşul a devenit 
biserică de mir. A fost reînfiinţată în 2008, ca aşezământ de maici. 
Pictura executată de zugravii Neagoe şi Partenie (ultimul fiind 
ieromonah la Tismana), ne înfăţişează şi azi chipurile ctitorilor: 
Milco Băiaşul, Mara, soţia sa, cei patru fii ai lor (Milco, Gheorghe, 
Nicolcea şi Semen) şi familia marelui ban Cornea Brăiloiu: soţia 
Stanca şi cei doi fii ai lor, Barbu şi Constantin. Toţi aceştia sunt 
zugrăviţi pe pereţii bisericii din Baia de Aramă alături de domnitorul 
Constantin Brâncoveanu.

 

Podul lui Dumnezeu, peștera Ponoare, câmpurile de lapiezuri
GPS: 44.975072 / 44°58’30” N – 22.761444 / 22°45’41” E

Adresă: comuna Ponoare, județul Mehedinți

Podul lui Dumnezeu este un fenomen natural de origine carstică, 
format prin prăbușirea tavanului unei peșteri. Este cel mai mare 
pod natural al țării și al doilea ca mărime din Europa, având 30 
metri lungime, 13 metri lățime, 22 metri înălțime și 9 metri grosime, 
fiind și singurul pod de acest pe care se poate circula. În spatele 
podului, la baza unei coline, se găsește peștera Ponoarele, o altă 
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с растителност. Понорските варовикови полета се отличават с 
разнообразие и експанзия, с различни групи камъни като тези 
от пещерния хълм, които образуват две отделни полета – полето 
на Клеопатра и полето на Афродита. Всички тези варовикови 
образувания са уникални природни забележителности на евро-
пейско ниво. 
 
Хотел-ресторант Конакул Бойерулуй, с. Поноаре

GPS координати: 44.974079 / 44°58’26” N – 22.763106 / 
22°45’47” E
Адрес: с. Поноаре, окръг Мехединци

Къща за гости-ресторант Каса Алба (Бялата къща), гр. Бая 
де Арама

GPS координати: 44.999520 / 44°59’58” N – 22.809396 / 
22°48’33” E
Адрес: ул. „Викторией“ № 44, град Бая де Арама, окръг Мехе-
динци 

Хостел-ресторант Изворул рече, гр. Бая де Арама

GPS координати: 45.010756 / 45°0’38” N – 22.816303 / 
22°48’58” E
Адрес: DN 67D, ул. „Бребина“ № 47, град Бая де Арама, окръг 
Мехединци

Манастирът Жиана 

Храмов празник: „Св. мъченик Юлий Доростолски”
Местоположение/адрес: на изхода от община Жиана, окръг 
Мехединци
Път за достъп: DJ 562A, DJ 606 асфалтът е в много добро със-
тояние
GPS координати: 44.413978 / 44°24’50” N – 22.739448 / 
22°44’22” E

Светата обител е основана като мъжки манастир през 2008 г.  
Изграждането на църквата започва през 2012 г., като строител-
ните работи продължили 9 месеца. Манастирът е изграден върху 
5 хектара, дарени от наследниците на стара болярска фамилия, 
която е имала много имоти в района.

Манастирът Гура Мотрулуй 

Храмов празник: „Преподобна Параскева-Петка”
Местоположение/адрес: на изхода на село Гура Мотрулуй, 
община Бутойещ, окръг Мехединци
Път за достъп: DN 6/ E70/E79 асфалтът е в много добро състо-
яние, след това DC 115 асфалтът е в относително добро състоя-
ние, последните 500 метра са без асфалт
GPS координати: 44.551769 / 44°33’6” N – 23.444092 / 
23°26’39” E

Традицията приписва на св. Никодим Тисмански основаването и 
на този манастир, който е известен днес като Гура Мотрулуй. На 
същото място Харват Логофътул издигнал манастир още преди 

е запазена само църквата, както и следи от външната стена на 
манастира, вероятно издигната в края на 18 в. Иконописта е 
дело на зографите Нягое и Партений (последният бил йеромонах 
в Тисмана). И днес виждаме лицата на ктиторите: Милко Бъя-
шул, Мара, неговата съпруга, техните четирима синове (Милко, 
Георге, Николчя и Семен) и семейството на великия бан Корня 
Бръилою: съпругата му Станка и техните двама синове Барбу и 
Константин. Всички те са изобразени по стените на църквата, 
заедно с управителя Константин Брънковяну.

Божият мост, пещерата Поноаре, варовиковите поля
GPS координати: 44.975072 / 44°58’30” N – 22.761444 / 
22°45’41” E
Адрес: община Поноаре, окръг Мехединци

Божият мост е природно явление с карстов произход, образуван 
от срутване на тавана на пещерата. Той е най-големият естест-
вен мост на страната и втори по големина в Европа, с дължина 
30 метра, широчина 13 метра, височина 22 метра и дебелина 9 
метра, и единственият такъв мост, по който може да ходи. Зад 
моста, в основата на един хълм, се намира пещерата Поноаре, 
друга природна атракция, представителна за карстовия релеф 
в тази област. Входът на пещерата е с формата на полукръг, с 
широчина 15 метра и височина над 3 метра, така че достъпът 
до пещерата е лесен. Надморската височина в района е 337 ме-
тра. Галериите са с обща дължина от 734 метра, представящи 
широки пространства с богати формирования от сталагмити и 
сталактити. В платото зад пещерата можете да се насладите на 
друг компонент от карстовия комплекс, разположен в тази об-
ласт, съответно на полетата от варовик, които всъщност пред-
ставляват нагънати карстови геоложки формации. Камъните са 
с удължена и набраздена форма, формирана от водата във ва-
ровиковите скали. Тези окопи понякога надвишават 4-5 метра 
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MĂNĂSTIREA GURA MOTRULUI

Hram: „Sfânta Cuvioasă Parascheva”

Localizare/adresă: la ieșirea din satul Gura Motrului, comuna Butoiești

Drum de acces: DN 6/ E70/E79 asfalt stare foarte bună, apoi DC 115 asfalt stare 

relativ bună, ultimii 500 metri fără asfalt

Coordonate GPS: 44.551769 / 44°33’6” N – 23.444092 / 23°26’39” E

Tradiţia îi atribuie Sfântului Nicodim de la Tismana şi întemeierea 
acestei mănăstiri, cunoscută azi sub numele de Gura Motrului. După 
secularizarea averilor mănăstireşti (1863), mănăstirea Gura Motrului 
a devenit simplă enorie a parohiei Gura Motrului. După mai multe 
reparaţii, în 1943, mănăstirea se redeschide, devenind aşezământ 
pentru călugăriţe. În 1960, ca urmare a aplicării Decretului nr. 
410/1958, au fost date afară din obştea monahală aproape toate 
maicile. Chiar şi aşa, în perioada 1981-1989, Mitropolia Olteniei a 
executat o serie de lucrări de restaurare. În 1990, sfântul locaş se 
redeschide ca aşezământ pentru călugări. 
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15 януари 1515 г. С течение на времето обителта се срутила и 
изчезнала, така че сегашната църква на манастира е построена 
по времето на Матей Басараб, през 1653 г., от Преда Брънковя-
ну, дядо на воеводата Константин Брънковяну, вероятно върху 
руините на стария храм. Църквата обаче не била завършена, 
тъй като изписването било направено чак през 1702-1705 г., 
по времето на Константин Брънковяну. През 18 в. манастирът 
преживява период на упадък. Турците продължават да нанасят 
щети на светата обител – грабителските набези от юг (особено 
между 1719-1738 г., когато Олтения е Хабсбургско владение) 
често достигат манастира. Дори и след 1738 г., манастирът не се 
ползва от твърде голяма сигурност, защото според документ от 
12 ноември 1792 г. той е оставил на съхранение документите на 
имотите си в манастира Хурези. Няколко земетресения, пожари 
и участието в революцията от 1821 г. още повече разрушават 
обителта. Между 1832-1858 г., игумен на манастира бил ученият 
архимандрит Евфросин Потека. След одържавяването на мана-
стирските имения (1863 г.), манастирът на Гура Мотрулуй ста-
ва обикновен енорийски храм в енорията Гура Мотрулуй. През 
1892 г., пожар унищожава голяма част от иконостаса (от позла-
тена липа). След няколко ремонта, през 1943 г. обителта  отново 
отваря врати като девически манастир. В 1960, в резултат на 
прилагането на декрет No. 410/1958, почти всички монахини са 
прогонени. Въпреки това, в периода 1981-1989 г., Митрополия 
Олтения извършва редица ремонтни дейности. През 1990 г., све-
тата обител е възстановена, този път като мъжки манастир.
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MĂNĂSTIREA GURA MOTRULUI

Hram: „Sfânta Cuvioasă Parascheva”

Localizare/adresă: la ieșirea din satul Gura Motrului, comuna Butoiești

Drum de acces: DN 6/ E70/E79 asfalt stare foarte bună, apoi DC 115 asfalt stare 

relativ bună, ultimii 500 metri fără asfalt

Coordonate GPS: 44.551769 / 44°33’6” N – 23.444092 / 23°26’39” E

Tradiţia îi atribuie Sfântului Nicodim de la Tismana şi întemeierea 
acestei mănăstiri, cunoscută azi sub numele de Gura Motrului. După 
secularizarea averilor mănăstireşti (1863), mănăstirea Gura Motrului 
a devenit simplă enorie a parohiei Gura Motrului. După mai multe 
reparaţii, în 1943, mănăstirea se redeschide, devenind aşezământ 
pentru călugăriţe. În 1960, ca urmare a aplicării Decretului nr. 
410/1958, au fost date afară din obştea monahală aproape toate 
maicile. Chiar şi aşa, în perioada 1981-1989, Mitropolia Olteniei a 
executat o serie de lucrări de restaurare. În 1990, sfântul locaş se 
redeschide ca aşezământ pentru călugări. 
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Храмов празник: „Света Троица”
Местоположение/адрес: в центъра на град Стрехая, окръг 
Мехединци
Път за достъп: DN6/E70, Асфалт в много добро състояние
GPS координати: 44.621424 / 44°37’17” N – 23.192537 / 
23°11’33” E

Църквата на манастира Стрехая, противно на общото правило, 
което изисква църквите да бъдат насочени с олтара на изток, 
е ориентирана 42 градуса на юг. Този факт изглежда се дължи 
или на грешка в дизайна, или е умишлено изградена така. След 
реставрацията, извършена през 1963 г. било установено, че фе-
одалната къща и църквата принадлежали към различни етапи 
на строителство, като къщата е била датирана през първата по-
ловина на 16 в., в славата на епохата на Крайовските боляри, 
а църквата, заедно с подсилената странична стена, с килиите 
и други манастирските сгради, е от времето на управлението 
на Матей Басараб, и по-специално около 1645 г. Установено е 
също, че нито къщата, нито църквата, нито другите сгради са 
предшествани от предишна строителна фаза. В началото на 16-
ти в., вероятно през  1510 г., в Стрехая е изградена резиденция 
на банство Олтения, документално засвидетелствано от времето 
на Влад Монах, с документ от 16 май 1589 г. През 17-ти в. вла-
детелят Матей Басараб възстановява къщата (издигната преди 
повече от един век), изгражда на същото място църква, килии, 
допълнителни постройки и защитна стена. Относно причини-
те, които подтикнали Матей Басараб да преустрои в манастир 
сградата, първоначално замислената като типична владетелска 
резиденция, повечето историци са на мнение, че той следвал 
примера на Василе Лупу, владетел Молдова, който около 1640 
г., преустроил в манастир крепостта Нямц за да не се наляга 
да я събаря, както искали турците. Вероятно по сходни причи-
ни и Матей Басараб предпочел да превърне тази резиденция 
в манастир, вместо да я събори. При необходимост манастирът 
може да служи и за отбранителна крепост. През втората поло-
вина на 17-ти в. е добавен притвор и също така е разширена и 
къщата. През 1693 г., игуменът Силвестър издига оградна сте-
на от камък. Между 1716-1718 г. австрийците (които тогава са 
във война с турците) изграждат на разстояние, вариращо между 
10 и 50 м около манастира, петоъгълно укрепление от пръст и 
изкоп, с полукръгли бастиони по ъглите. Важен етап от истори-
ята на манастира Стрехая е втората половина на 17 в., когато 
владетелят Григоре Гика (февруари 1672 г. – ноември 1673 г.) 
учредява третата епископия във Влашко, която има кратко съ-
ществуване от около шест години (1673-1679 г.). Тя е управля-
вана от един единствен епископ, Даниил. Манастирът Стрехая 
нямал спокоен живот. Турци, австрийци, и накрая отново турци 
многократно пречат на спокойствието на монашеската обител. 
През 1821 г., на път за Букурещ, Тудор Владимиреску влязъл в 
манастира Стрехая, както по-рано направил в Тисмана и Гура 
Мотрулуй, и го превърнал отбранителна крепост. Участието на 
монашеската обител в революцията на 1821 г., изглежда има-
ло негативни последствия за монасите тук, които, поради страх 
от отмъщение, вероятно са напуснали манастира.  118 години 
по-късно в обителта е извършен основен вътрешен и външен 
ремонт. Наново са изградени всички килии, къщи, кладенец, 
конюшни и покриви. През 1846 г. обзавеждането, църквата и 
постройките са в плачевно състояние. Монашеският живот прес-
тава през 1864 г., с прилагане на Закона за одържавяването на 
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Craioveşti redevine aşezământ monahal. Mănăstirea Strehaia face 
parte din categoria mănăstirilor fortificate, fiind prevăzută cu ziduri 
puternice de apărare. Incinta este formată din patru laturi, având 
formă de dreptunghi, spre mijloc găsindu-se biserica. Întrarea în 
incinta mănăstirii se face pe sub un turn ce pare că veghează încă 
la liniştea strehăienilor. În partea dreaptă se găsesc chiliile iar în 
stânga foişorul ce a servit cândva ca punct de observaţie. Biserica 
poate fi considerată una din ultimile creaţii artistice originale ale 
şcolii munteneşti din secolul al XVII-lea, având trei părţi: altar, naos 
şi pronaos la care se adaugă pridvorul, o creaţie ulterioară, din 
timpul lui Constantin Brâncoveanu (1693). 

În ce priveşte pictura, se disting două straturi diferite. Primul, 
poate cel original, este foarte îngrijit, iar cel de-al doilea pare a 
imita vechea iconografie cu diferenţe de dimensiuni şi nuanţe. 
Acesta datează probabil din anul 1826. În partea stângă a naosului 
se găsesc portretele lui Matei Basarab şi al doamnei Elena iar în 
dreptul uşii sunt pictaţi ctitorii Barbu Craiovescu şi „Jupan Pârvu 
biv Vel Vornic”. Figuri ale unor binefăcători ai sfântului lăcaş sunt 
pictate şi în pronaos.
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обикновена енорийска църква. През 1925 г. обителта е ограбена 
от крадци, които откраднали почти всичко. След установяване 
на комунистическия режим, манастирът продължава да търпи 
страдания – през 1957 г., богослужението било забранено. Въ-
преки това през същата година (1957 г.) са започнати ремонтни 
дейности. До 1990 г. манастирът е музей. Едва след премахване-
то на комунистическия режим, древната собственост на Крайов-
ските боляри отново става монашеска обител. Манастирът Стре-
хая е част от категорията на укрепените манастири, със силни 
отбранителни стени. Заобиколена е от четири страни със стени 
с правоъгълна форма, в средата на които се намира църквата. 
Входът на манастира се намира под една кула, която мълчаливо 
наблюдава посетителите. От дясната страна се намират монаше-
ските килии, а отляво наблюдателната кула. Църквата може да 
се счита за едно от последните оригинални художествени творе-
ния на мунтянската школа от 17-ти в. Има три части: олтар, наос 
и пронаос, към които се добавя и притворът, изграден по вре-
мето на Константин Брънковяну (1693 г.). Разграничават се два 
стенописни слоя. Първият, може би оригиналният, е много чист, 
а вторият изглежда наподобява старата иконография с разлики 
в размерите и нюансите. Вероятно датира от 1826 г. От лявата 
страна на наоса са портретите на Матей Басараб и г-жа Елена, 
а в отдясно от врата са изобразени ктиторите Барбу Крайовеску 
и “Жупан Първу бив вел Ворник“. Фигурите на благодетелите на 
светата обител са изобразени и в пронаоса.

ОКРЪГ ДОЛЖ 

В окръг Долж са регистрирани 700 исторически паметника като 
част от материалното културно наследство. От тях 15 са религи-
озни места за поклонение от национално значение. Населените 
места, на чиято територия се намират, са община Крайова, об-
щина Подари, община Коцофении дин Фаца, община Мелинещ 
и община Малу Маре. Най-известните богослужебни места, на-
миращи се на територията на окръг Долж са: ансамбълът Ар-
хиепископия Крайова и Митрополия Олтения; дървената църк-
ва „Вси светии“; църквата „Успение Богородично“; манастирът 
„Житиану“. Важно значение за местния туризъм имат и манасти-
рите Кърачя, Маглавит, Попънзълещи, Кошуна. Всички те може 
да бъдат включени в атрактивни религиозни маршрути, включи-
телно и манастирите на съседните окръзи на Олтения (Мехедин-
ци, Горж, Вълчя, Олт).

По отношение на изграденото наследство с туристически потен-
циал на ниво окръг Долж можем да добавим и: 

• 9-те музея в Крайова и Калафат – наскоро ремонти-
рани и обновени, те се помещават в сгради, които са ис-
торически паметници и разполагат с множество уникал-
ни исторически, археологически и етнографски експона-
ти от областта на пластичните изкуства, които може да 
бъдат включени като част от туристическите обиколки 
на регионално, национално и дори международно ниво. 
Сред посочените вече туристически къщи-музеи, инте-
рес за културния туризъм представляват също тази на 
актьора Амза Пелля в Бъйлещ, или музея на културната 
асоциация Кастравица в Деса; 
• Палати и средновековни сгради: палатът Ворворяну 
и палатата на правосъдието, банята, къщите на Глого-
вяну и Валимареску от Крайова, заедно с наскоро об-
новения исторически център на града, Кулите в Алмъж, 
Чернътещи и Врабова Алмъж, Черновци и Бралава; 
• Археологически обекти: крепостите Ръкари, Деса, 
укрепленията на даките Пелендава и Извор, археологи-
ческите обекти в Бъздана, Кърчя, Чиорою Ноу и Коцофе-
нии  дин Дос. 

Според стратегията за развитие на окръг Долж, нематериалното 
културно наследство на окръга се предлага на туристите и 
посетителите чрез: 

• Множеството обичаи, традиции и традиционни за-
наяти, както и фолклора на Олтения, които все още са 
запазени и насърчавани в някои селски райони; 
• Международни фестивали и конкурси, организирани 
в окръга, особено тези на народната музика, театър и 
пеене; 
• Инициативи като Културното пристанище на кре-
постта, което насърчава културата и местните традиции, 
или интерактивния туристически център “Константин 
Брънкуш” в Крайова (в момента в строеж), където ще 
се помещават творчески работилници, изложбени зали, 
конферентни зали и т. н. 
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MĂNĂSTIREA SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE 

Hram: Sfântul Dumitru”, „Sfinții Mucenici Serghie și Vah”, „Sfânta Muceniță Tatiana” 

și „Sfântul Nifon Patriarhul Constantinopolului”

Localizare/adresă: Strada Matei Basarab nr. 1, în centrul orașului Craiova

Drum de acces: E79, strada Mihail Kogălniceanu, strada Sf. Dumitru

GPS: 44.315173 / 44°18’54” N – 23.791623 / 23°47’30” E

A fost ctitorită, se pare, de Barbu Craiovescu (la sfârşitul secolului 
al XV-lea), probabil pe ruinele unui aşezământ mai vechi; prima 
atestare documentară datează din 1645, fiind menţionată ca 
„Biserica Domnească de Craiova”. În alte documente apare sub 
numele de „Băneasa”. A fost rezidită din temelii în 1651, de Matei 
Basarab; ulterior, reparată de fostul mare armaş Petru Obedeanu 
în 1690, de fiul său, stolnicul Constantin Obedeanu, în 1724, când 
se şi repictează, zugrăveala fiind executată de Teodosie, Andrei şi 
alţii. Din 1765 devine metoc al Episcopiei Râmnicului. 

Biserica a fost grav avariată de cutremurul din 1838. Este închisă în 
1849 şi rămâne în ruină până la 1889. A fost rezidită din temelii cu 
sprijinul regelui Carol I şi al Reginei Elisabeta, sub supravegherea 
arhitectului francez Emile Lecomte de Noüy, între 1889-1893 (când 
s-a resfinţit). Între anii 1906-1933 a fost renovată şi pictată de artiştii 
francezi Menipot şi Bories. Lucrări de restaurare s-au efectuat 
şi după această dată. Catedrala „Sfântul Dumitru” adăposteşte 
moaştele Sfântului Ierarh Nifon, Patriarh al Constantinopolului, 
ale Sfinţilor Serghie şi Vah şi ale Sfintei Muceniţe Tatiana. După 
părerea lui N. Iorga, pe lângă această biserică a funcţionat cea mai 
veche şcoală din Oltenia (clericală). În anul 1939, devine catedrală 
mitropolitană. Ultima lucrare de restaurare şi consolidare s-a 
efectuat între anii 2006-2007. 
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BISERICA „MADONA DUDU” SAU „MAICA PRECESTA”

Hram: „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Antonie cel Mare” 

Localizare/adresă: Strada Madona Dudu nr. 13, în centrul orașului Craiova

Drum de acces: E79, strada Mihai Viteazu, strada Ion Maiorescu 

GPS: 44.317094 / 44°19’1” N – 23.789929 / 23°47’23” E

Biserica poartă acest nume datorită icoanei Sfintei Fecioare Maria, 
găsite în secolul al XVII-lea într-un dud, aflat chiar pe locul unde 
a fost ridicată. A fost construită (în stil brâncovenesc) între anii 
1758-1760, pe locul unei vechi bisericuţe din lemn (ce data din 
1700), de către marele clucer Constantin Fotescu şi tăbăcarul Hagi 
Ion Gheorghe. Înzestrată de ctitori cu mai multe moşii şi prăvălii, 
biserica a adăpostit în chiliile sale primul spital de alienaţi mintal 
din regiune. 

În 1841, a fost demolată (după cutremurul din 1838 se ruinase 
complet), iar între 1842-1844, a fost refăcută în stilul barocului 
austriac de către un arhitect vienez, adus de boierul Iordache 
Otetelişanu. Devenit neîncăpător, sfântul locaş a fost dărâmat în 
1913, în locul său fiind ridicată actuala biserică, zidită în stil neo-bi-
zantin după planurile arhitecţilor Ion Trojănescu (Traianescu) şi 
Sterie Becu (sfinţită în 1942). Este unul dintre locaşurile religioase 
însemnate ale Craiovei şi a avut un important rol cultural şi filantropic 
de-a lungul timpului. Din 1992, este catedrală episcopală.
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Манастирът „Св. великомъченик Димитър“ 
(Митрополитска катедрала)

Храмов празник: „Св. Димитър Солунски”, „Св. мъченици Сер-
гий и Вакх”, „Св. мъченица Татяна” и „Св. Нифон Константино-
полски”
Местоположение/адрес: ул. „Матей Басараб“ № 1 в центъра 
на град Крайова, окръг Долж
Път за достъп: E79, ул. „Михаил Когълничяну“, ул. „Сф. Ду-
митру“. Асфалтът е в много добро състояние
GPS координати: 44.315173 / 44°18’54” N – 23.791623 / 
23°47’30” E

Историята на Крайова е изцяло свързана с историята на църк-
вата “Свети Димитър”, считана за най-старата религиозна сгра-
да в града. Ето защо храмът се радвал на особено внимание от 
страна на благоверните воеводи и боляри, които често доприна-
сяли за нейното поддържане и благоукрасяване. Археологиче-
ски свидетелства, открити при реставрационните дейности през 
1888 г., карат някои историци да твърдят, че строителството на 
храма може да бъде отнесено към 8-9 в. Други поставят нача-
лото на неговото съществуване по времето на братята Петър и 
Асен (края на XII в.), на Йоан Куманина (първата половина на 
13 в.), или на Мирчо Стари (1386-1418 г.). Църквата най-веро-
ятно е била изцяло възстановена от Барбу Крайовеску (в края 
на 15 век), вероятно върху руините на по-старата. Първият до-
кумент, в който изрично е упомената, датира от 1645 г., където е 
наречена “Владетелската църква в Крайова”. В други документи 
се появява под името “Бъняса”. През 1651 г. била наново изгра-
дена из основи от Матей Басараб, а впоследствие ремонтирана 
от бившия велик комендант Петру Обедяну в 1690 г., от сина 
му, главният столник Константин Обедяну в 1724 г., когато е и 
изографисана от Теодосий, Андрей и други. От 1765 г. се пре-
връща в метох на епископия Ръмник. Църквата е силно повре-
дена от земетресението през 1838 г. и е затворена през 1849 г., 
като остава в руини до 1889 г. Отново е изградена из основи с 
подкрепата на крал Карол I и кралица Елизабета под надзора 
на френския архитект Емил Лекомт де Нюи (Emile Lecomte de 
Noüy), между 1889-1893 г. (и отново е осветена). Между 1906-
1933 г. е обновена и изписана от френските художници Менипо 
(Menipot) и Борие (Bories), като възстановителните работи про-

дължават и след това. В катедралата “Свети Димитър” се нами-
рат мощите на св. Нифонт Константинополски, на св. Сергей и 
Вакх и св. мъченица Татяна. По мнението на румънския историк 
Н. Йорга, към този храм функционирало и най-старото църковно 
училище в Олтения. През 1939 г., църквата става митрополитска 
катедрала. Последната дейност по реставрация и консолидация 
на храма е извършена между 2006 и 2007 г.

Църква „Мадона Дуду” или „Майка Пречестa” 

Храмов празник: „Успение Богородично” и „Св. Антоний Ве-
лики” 
Местоположение/адрес: ул. „Мадона Дуду“ № 13, в центъра 
на град Крайова, окръг Долж
Път за достъп: E79, ул. „Михай Витязу“, ул. „Йон Майореску“. 
Асфалтът е в много добро състояние
GPS координати: 44.317094 / 44°19’1” N – 23.789929 / 
23°47’23” E

Църквата носи това име заради иконата на Пресвета Дева Мария, 
намерена през 17-ти в. в една черница (дуд), която се намирала 
на същото място, където по-късно храмът бил издигнат. Той е 
построен (в брънковенски стил) между 1758-1760 г., на мястото 
на една по-стара дървена църква (от 1700 г.) от първия ключар 
(отговорник за външната охрана на покоите на владетеля – бел. 
пр.) Константин Фотеску и кожаря Хаджи Йон Георге. Църквата 
притежавала много имоти и магазини, един от които е и първата 
болница в региона за хора с умствена изостаналосВ резултат на 
земетресението от 1838 г. храмът е напълно разрушен и затова 
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BISERICA „SFÂNTA TREIME”

Hram: „Sfânta Treime” și „Nașterea Maicii Domnului” 

Localizare/adresă: Strada Ion Maiorescu nr. 1, în centrul orașului Craiova

Drum de acces: E79, strada Calea Unirii, strada Popa Șapcă

Asfalt stare foarte bună

GPS: 44.318500 / 44°19’6” N – 23.792666 / 23°47’33” E

Sfântul lăcaș este ctitoria bătrânei jupânese Dumitrana 
Știrbei stolniceasa, zisă Știrboaica, fiica învățatului Constantin 
Strâmbeanu și văduva Marelui Logofăt Constantin Știrbei, fost 
caimacam al Craiovei în anul 1741. Biserica a fost construită între 
1765-1768, fiind ridicată din piatră și cărămidă, remarcându-se 
prin stilul brâncovenesc, forma de cruce, turla zveltă de deasupra 
naosului și pridvorul cu colonade. În 1811, în curtea bisericii au fost 
construite mai multe chilii cu etaj, probabil în vederea amenajării 
unui așezământ monahal. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea au început lucrări de restaurare a 
așezământului, care au durat până în 1906. De partea financiară 
s-au ocupat fiii lui Barbu Știrbei Vodă, principii Alexandru și Dimitrie 
Știrbei, construcția fiind ridicată după planurile arhitectului și 
restauratorului francez André Lecomte du Noüy. Tot acum s-a 
construit turnul de intrare, s-a realizat pictura interioară, s-a așezat 
o catapeteasmă de stejar, sculptată și aurită și a fost adus mobilier 
din Franța. În 1995, a fost refăcută pictura, iar în primii ani ai acestui 
secol, la solicitarea Primăriei, au fost demolate gardul și zidurile 
care împrejmuiau lăcașul de cult.
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BISERICA „MÂNTULEASA”

Hram: „Adormirea Maicii Domnului”, „Sfântul Mucenic Pantelimon” și „Sfânta 

Ecaterina” 

Localizare/adresă: Strada Calea Unirii nr. 59, în centrul orașului Craiova

Drum de acces: E79 / DN 56. strada Simion Bărnuțiu, Calea Unirii

GPS: 44.312100 / 44°18’43” N – 23.796284 / 23°47’46” E

Situată în centrul orașului Craiova, Biserica a fost construită din 
cărămidă între 1786-1792, de vornicul Barbu Știrbei și Ioan vătaf 
de croitori, pe locul unei biserici mai vechi, făcută de Dospina 
Strâmbeanu. A fost reparată radical în 1896, 1938, 1975 și 2010-2013. 
Primul ctitor a fost Dospina Strâmbeanu, rudă mai îndepărtată 
cu familia Brâncovenilor. Prima biserică a fost din lemn, așa cum 
era obiceiul să se ridice lăcașurile de cult până în prima jumătate 
a secolului al XVIII-lea. Marele vornic Barbu Știrbei, împreună cu 
breasla croitorilor, ridică între anii 1786-1796, o nouă ctitorie din 
cărămidă și piatră. Sfântul lăcaș a fost ars prin anii 1800-1801, de 
turcii lui Pasvanoglu sau ai lui Manaf Ibrahim din raiaua Vidinului 
(a fost incendiat tot orașul). A fost din nou refăcut de breasla 
croitorilor, dar cu ajutorul unor boieri și negustori din oraș. 

Prin 1834-1835, biserica a fost acoperită din nou cu șindrilă, iar în 
1860, au fost efectuate alte reparații. Între 1895-1896, sfântul lăcaș a 
suferit transformări radical, fiind mărit pentru a face față numărului 
tot mai mare de credincioși. Între anii 1937-1938, 1974-1976 și 
2010-2013, au fost efectuate alte lucrări de restaurare. Pictura 
este opera cunoscutului pictor Costache Petrescu (1829-1910), 
fiind executată în ulei în anul 1896. Ea este o combinație între stilul 
bizantin și cel al „Renașterii”.
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през 1841 г. останките били съборени и между 1842-1844 г., е 
възстановен в бароков стил от един виенски архитект, по покана 
на болярина Йордаке Отетелишану. Понеже била твърде малка, 
през 1913 г. църквата е съборена, като нейно място е издигната 
сегашната, построена в неовизантийски стил по плановете от 
архитектите Йон Трожънеску (Траянеску) и Стерие Беку и осве-
тена през 1942 г. Храмът е един от забележителните религиозни 
обекти на Крайова, с важна културна и благотворителна роля. 
От 1992 г. е епископска катедрала.

Църква „Света Троица” 

Храмов празник: „Света Троица” и „Рождество Богородично”  
Местоположение/адрес: ул. „Йон Майореску“ № 1, в центъра 
на град Крайова, окръг Долж
Път за достъп: E79, ул. „Каля Унирии“, ул. „Попа Шапка“. Ас-
фалтът е в много добро състояние
GPS координати: 44.318500 / 44°19’6” N – 23.792666 / 
23°47’33” E

Храмът е основан от старата жупанка Думитрана Щирбей, из-
вестна още като Щирбоайка, дъщеря на учителя Константин 
Стръмбяну и вдовица на великия логотeт Константин Щирбей, 
бивш каймакамин на Крайова през 1741 г. църквата е построена 
между 1765-1768 г. от камък и тухла, в брънковенски стил, с 
кръстовидна форма, със стройна камбанария, издигаща се над 
централната част и притвор с колонада. През 1811 г. в двора на 
църквата са построени няколко двуетажни сгради, вероятно за 
целите на организирането на монашеско общежитие. Пострадал 
по време на революцията  1821 г., в резултат на което през  
1823 г. покривът е поправен. При земетресението през 1838 г., 
са нанесени нови щети, като две години по-късно църквата е 
ремонтирана от Екатерина (Катинка) Бибеску и сина ѝ - вели-
кия логотет Барбу Щирбей, бъдещият господар на Влашко. През 

1890 г. е направен опит за изграждане на болница от църковни-
те фондове, но тази инициатива не постига успех. Вместо това 
е построен медицински диспансер за бедни, дом за временно 
настаняване в помещенията в двора на църквата, поддържан от 
собствени приходи, от прилежащите църковни имения и от да-
рения. В края на 19 в. започва възстановяването на храма, кое-
то продължава до 1906 г. С финансовата страна се заемат сино-
вете на Барбу Щирбей Вод, принцовете Александру и Димитрие 
Щирбей, като сградата е издигната по плановете на френския 
архитект и реставратор André Lecomte Du Noüy. Тогава е постро-
ена входната кула, вътрешността е изографисана, изработен е и 
нов позлатен иконостас от дъб, а обзавеждането е донесено от 
Франция. През 1995 г. стенописите са възстановени, а в първите 
години на новия век, по молба на общината, оградата и стените, 
които заобикалят църквата са съборени.

Църквата „Мънтуляса” 

Храмов празник: „Успение Богородично”, „Св. Пантелеймон” и 
„Св. Екатерина”  
Местоположение/адрес: ул. „Каля Унирий“ № 59, в центъра 
на град Крайова, окръг Долж
Път за достъп: E79 / DN 56, ул. „Симион Бърнуциу“, „Каля Уни-
рий“,
Асфалтът е в добро състояние
GPS координати: 44.312100 / 44°18’43” N – 23.796284 / 
23°47’46” E

Църквата се намира в центъра на град Крайова. Изградена е 
между 1786-1792 г. от тухла, от дворника  Барбу Щрибей и 
Йоан, ватах на шивачите, на мястото на по-стара църква, из-
дигната от Доспина Стръмбяну. Тя е основно ремонтирана през 
1896 г., 1938 г., 1975 г. и 2010-2013 г.  Първият ктитор - Доспи-
на Стръмбяну е далечен роднина на фамилията Брънковени. 
Първата църква е дървена, каквато е обичайната практика в 
храмовото строителство до първата половина на 18 в. Главният 
дворник Барбу Щрибей заедно с гилдията на шивачите, изди-
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га между 1786-1796 г. нова църква от тухли и камък, която е 
изгорена през 1800-1801 г. от дружините на видинския упра-
вител Осман Пазвантоглу или от Кара Манаф Ибрахим (когато 
целият град е опожарен). Храмът е възстановен от гилдията на 
шивачите, с помощта на някои градски боляри и търговци. През 
1834-1835 г. покривът църквата e подменен, а през 1860 г. са 
извършени и други ремонтни дейности. Между 1895-1896 г. пре-
търпява основна промяна, като е разширен, за да се справи с 
нарастващия брой вярващи. В периода 1937-1938 г., 1974-1976 
г. и 2010-2013 г. са извършени други възстановителни рабо-
ти. Зографията е дело на известния художник Костаке Петреску 
(1829-1910 г.). Изписана е с масло през 1896 г., и е комбинация 
от византийски и румънски ренесансов стил.

Музей на изкуствата

GPS координати: 44.319323 / 44°19’9” N – 23.794477 / 
23°47’40” E
Адрес: ул. „Каля Унирий“ № 15, град Крайова, окръг Долж

Музеят на изкуствата в град Крайова се намира в центъра на гра-
да и е разположен в Двореца на фамилията Михаил, на ул. „Каля 
Унирии“ № 15. Тази внушителна сграда е построена между 1900 
г. и 1907 г., от френския архитект Пол Готро (Paul Gottereau), 
по поръка на семейството на Константин Михаил, които по това 
време са една от най-богатите фамилии в Румъния. За строител-
ството на двореца са били използвани материали от най-високо 
качество, като строителите са основно италианци, установили 
се в Олтения, тъй като архитектът, отговарящ за строителния 
надзор - Константино Чики, също е италианец. Дворецът при-
тежава 29 стаи, както и допълнителни постройки. Тази сграда 
е истински шедьовър на архитектурата, която привлича цялото 
възхищение на посетителите чрез съвършенството и хармонията 
на размерите, чрез нежните си, но в същото време твърдо и до-
бре очертани линии.  Музеят на изкуствата се помещава в тази 
сграда от 1954 г. В основата на създаването на музея е дарение 
на художествени обекти, направено през 1908 г. от семейство 
Аман, чрез посредничеството на една фондация. Колекциите на 
музея се увеличават през междувоенния период чрез поредица 
от придобивки, направени от общината, както и от даренията на 
Николае Романеску, Барбу Друга, Жан Михаил или Николае Гло-
говяну, всички те известни богаташи и филантропи от Крайова. 
В момента музеят притежава ценно и богато културно наслед-
ство, състоящо се от около 12 000 художествени творби. Това 
наследство през 1950 г. е преместено от музея на Олтения, а 
през 1954 г. всички културни и художествени ценности стават 
фонд на сегашния музей на изкуствата с постоянен статут. Така, 
след като години наред е притежание на най-известните хора 
на времето, или център на политически събития в Румъния, а и 
Европа, бившият дом на фамилията Михаил става музей на изку-
ството, и по този начин е повод за радост и наслада за всички, 
които имат възможност да го посетят. 

Къщата „Бънией“ 

GPS координати: 44.314705 / 44°18’53” N – 23.792139 / 
23°47’31” E

Адрес: ул. „Матей Басараб“ № 16, град Крайова, окръг Долж

Къщата Бънией е емблематична сграда за целия регион на Ол-
тения. Посетителите на този исторически и културен паметник 
имат възможност да навлязат в света на народните обичаи чрез 
откритите тук тематични изложби. Къщата е най-старата граж-
данска сграда в Крайова. Построена е през 1699 г. по инициати-
ва на владетеля Константин Брънковяну на мястото на по-стара 
сграда от 15-ти в., която първоначално е принадлежала на из-
вестни крайовски болярски фамилии. Намира се в централната 
част на града, в непосредствена близост до митрополитската ка-
тедрала „Св. Димитър“, защото тук се намира административно 
и търговското сърце на града по онова време. Историческите 
сведения показват, че това е мястото, където се събира Кра-
йовския диван, а по време на австрийската окупация, през пе-
риода 1718-1739 г., сградата става седалище на чуждестранно-
то управление, което допълнително я укрепва, за да може да 
бъде отбранявана. През 1750 г. къщата е дадена от владетеля 
Георге Гика на Ръмнишката епископия. След 1850 г. е седали-
ще на различни градски институции: Крайовски съд, гимназия 
Фрации Бузещи, Семинария, Държавен архив. От 1933 до 1948 
г., тук се помещава музеят на Олтения, след което става соб-
ственост на Митрополия Олтения. От 1966 г. старият паметник 
на  брънковенската архитектура е етнографски музея на Олте-
ния, с безценно наследство, което понастоящем включва над 9 
000 предмета на народното творчество, групирани по колекции, 
и включва традиционни инструменти от селото, народни музи-
кални инструменти, керамика, скулптури от дърво, платове и 
килими, кожа, народни носии и дрехи, боядисани яйца, икони, 
религиозни и култови предмети. Тези прекрасни неща, които е 
невъзможно да се видят другаде, ни водят на пътешествие из 
истинската душа на Олтения. Къщата Бънией е забележителна 
сграда, която предлага на сегашните и бъдещи поколения ду-
ховни примери на богато историческо, културно и социално на-
следство.

Музей на Олтения – секция История и Археология 

GPS координати: 44.316970 / 44°19’1” N – 23.789637 / 
23°47’22” E
Адрес: ул. „Мадона Дуду“ № 14, град Крайова, окръг Долж

Музеят на Олтения се състои от 3 основни секции, разположени 
в различни сгради в град Крайова. Най-важната и интересна е 
секцията по история и археология, която първоначално се нами-
рала в сграда, принадлежала на църквата „Мадона Дуду“. Стро-
ителството на днешната сграда започва в началото на 20 в., като 
средствата са осигурени от Министерството на образованието и 
вероизповеданията и община Крайова, а в нея през 1906 г. по 
повод на 40-годишния юбилей от царуването на крал Карол I, е 
открито и първото смесено училище. При земетресението през 
1940 г. сградата е сериозно повредена, а през 1948 г. кому-
нистическият режим затваря училището и превръща сградата в 
музей.
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Паркът Николае Романеску

GPS координати: 44.302102 / 44°18’7” N – 23.798774 / 
23°47’55” E

Адрес: бул. „Николае Романеску“ № 1A, град Крайова, окръг 
Долж

Паркът Николае Романеску в Крайова е третият по големина 
парк в Европа и е едно от предпочитаните места както от 
туристите, така и от жителите на града, които остават въз-
хитени от красотата му. Паркът носи името на Николае Ро-
манеску, избран за кмет на Крайова през 1898 г. и който 
воден от желанието да модернизира и да даде европейски вид 
на града, предлага проект за изменение на парковете и общест-
вените градини. Паркът Романеску през годините носи различни 
имена, като например парк Бибеску, парк на Независимостта или 
Народен парк. За да осъществи идеята си, Николае Романеску 
избира Едуар Редон (Edouard Redont), известен френски ланд-
шафтен архитект. Проектът стартира през 1900 г. по плановете 
на същия архитект, чиято визия създава едно истинско бижу на 
парковото устройство, основателно наградено със златен медал 
от Парижката международна изложба през 1900 г. Обемът на 
работата е огромен в сравнение с техническите възможности 
от онова време. Изкопани и преместени са над 500 000 кубич-
ни метра земя, дължината на изградените алеи надвишава 26 
км, а засадените дървета са над 1 150 000 от различни видове. 
Тревните площи са донесени от Франция и Италия. Обществе-
ната осветителна мрежа е дело на Берлинската електрическа 
компания. Официалното откриване на парка е направено на 29 
септември 1903 г., в присъствието на румънския крал Карол I. В 
момента паркът заема около 96 хектара площ, централно езеро 
с площ от 4 хектара и алеи с дължина от около 35 км. В парка 
„Николае Романеску“ се намира и една от най-старите зоологи-
чески градини в Румъния, открита през 1906 г. В границите на 
парка се намира и велоалея с олимпийски размер, както и няко-
гашен хиподрум от 1903 г.

Град Крайова има привилегията да притежава един от най-го-
лемите и най-красивите паркове в цяла Европа, изключителен 
паметник на ландшафтната архитектура, проектиран и реализи-
ран като романтично комфортно място, впечатляващо със своя 
размер и будещо възхита със състава и разнообразието на при-
родните си обекти.

Ботаническа градина

GPS координати: 44.323441 / 44°189’24” N – 23.790325 / 
23°47’25” E

Адрес: ул. „Константин Лека“ № 26, град Крайова, окръг Долж 
Ботаническата градина в Крайова носи името на професор Алек-
сандру Буя, по чиято инициатива е създадена през 1952 г., въз 
основа на петдесет годишните първоначални планове на френ-
ския ландшафтен архитект Емил Редон. Александру Буя е про-
фесор по ботаника, а след това и ректор на Агрономическия ин-
ститут в Крайова. Той превръща тези планове в реалност, като 
сегашната ботаническа градина е замислена като научна, учеб-
на и образователна институция, която изпълнява ролята на Уни-
верситетска ботаническа градина. 

В периода на своя разцвет градината притежава над 3 000 ек-
земпляра от широколистни и иглолистни растения, както и над 
900 екзотични вида, всички с голяма научна и декоративна 
стойност. Днес използваната площ е около 12,8 хектара, която 

включва 3 изкуствени езера с площ от около 0,3 хектара. Във 
вътрешността на градината има и парник с обща площ от 750 
кв. м., в който са събрани над 100 вида разнообразни по форма 
кактуси. Забележително е, че тук откриваме растения и дървета 
от всички краища на света, някои от които могат да бъдат лесно 
разпознати, докато други са напълно неизвестни в Румъния. Бо-
таническата градина притежава хербарий, който съдържа 
приблизително 50 000 листа от голяма научна стойност, и който 
е на постоянно разположение на учените, учителите, изследова-
телите и студентите, но също така и на всички интересуващи се 
от ботаника. Ботаническата градина „Александру Буя“ е извест-
на както на национално, така и на международно равнище, като 
през 1974 г. е приета в Международната асоциация на Ботани-
ческите градини. В последно време тя се превърна в място за 
отдих и почивка за местните жители. Градината е преустроена 
през пролетта на 2016 г., дарявайки на жителите на Крайова 
заслужен отдих сред природата.

Хотел-ресторант Рамада

GPS координати: 44.321184 / 44°19’16” N – 23.795993 / 
23°47’45” E
Адрес: ул. „Каля Букурещ“ № 1, град Крайова, окръг Долж

Хотел Хелин Централ

GPS координати: 44.318489 / 44°19’6” N – 23.800482 / 23°48’2” 
E
Адрес: ул. „Александру Йоан Куза“ № 14, град Крайова, окръг 
Долж

Ресторант Иберико

GPS координати: 44.317182 / 44°19’21” N – 23.798969 / 
23°47’56” E
Адрес: ул. „Ромен Ролан“ № 13, пешеходна зона на стария град, 
град Крайова, окръг Долж

Манастирът Садова

Храмов празник: „Св. Николай” и „Въведение Богородично”
Местоположение/адрес: ул. „Друмул Мънъстирий“, община 
Садова, окръг Долж
Път за достъп: DN 55, след това DJ 551, асфалтът е в много 
добро състояние
GPS координати: 43.905169 / 43°54’18” N – 23.925509 / 
23°55’32” E

За пръв път манастирът се споменава в един хрисовул на Влад 
Ънекатул от 20 август 1530 г. Манастирската църква е изгра-
дена (вероятно от дърво) в началото на 16 в. от Крайовските 
боляри (жупан Барбу). За продължителен период това е един 
от  най-важните религиозни обекти във Влашко. Обновен е от 
Матей Басараб през 1640 г., а с хрисовул от 27 ноември 1640 
г., владетелят го обявява за метох на Светите места. Манасти-
рът е укрепен, подобно да други създадени от него. През август 
1657 г. Павел от Алепо (известен пътешественик) посещава ма-
настира заедно с патриарх Вакарий Антиохийски и отбелязва, 
че наподобява този от Стрехая, а църквата - тази от Буковъц. 
Следващият ктитор на Садова е Преда Брънковяну, който про-
дължава започнатите строежи, като изгражда килии и камбана-
рия от южната страна, а през 1693 г. Константин Брънковяну 
построява и църквата-болница. Важен монашески и културен 
център в южната част на Олтения, тук се подвизават достойни 
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de la Strehaia, iar biserica, cu cea de la Bucovăţ. Următorul ctitor 
la Sadova va fi Preda Brâncoveanu, care va continua lucrările 
începute zidind chilii şi turnul-clopotniţă de pe latura de sud, iar 
Constantin Brâncoveanu va fi ctitorul bisericii-bolniţă, în anul 1693. 
Important centru monastic şi cultural în sudul Olteniei, aici au 
activat egumeni vrednici, care s-au îngrijit atât de latura adminis-
trativă, cât şi de cea culturală. În secolul al XIX-lea, mănăstirea 
Sadova a fost afectată de frecventele incursiuni turceşti, dar şi de 
multe intemperii şi cutremure. 

Deşi unii egumeni (Dionisie Romano) au încercat să-i redea 
strălucirea de odinioară, pentru acest important centru monastic 
de altădată au urmat perioade dificile: mănăstirea va fi desfiinţată 
(în perioada secularizării) sau abandonată. Această perioadă şi-a 
pus amprenta asupra aspectului aşezământului. A fost reînfi-
inţată ca aşezământ monahal în 1992. Biserica nu mai păstrează 
înfăţişarea originală, fiind afectată de lunga perioadă în care a fost 
lăsată în paragină. Aspectul actual se datorează ultimei intervenţii 
de consolidare şi refacere din 1996. 

Hotel-restaurant Tata și Fii, oraș Bechet
GPS: 43.786058 / 43°47’10” N – 23.954573 / 23°57’16” E

Adresă: Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 51, oraș Bechet, județul Dolj

Hotel-restaurant Casa Verde, oraș Bechet
GPS: 43.779065 / 43°46’45” N – 23.961584 / 23°57’42” E

Adresă: Strada Calea Dunării nr. 7, oraș Bechet, județul Dolj
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BISERICA „SFÂNTUL NICOLAE” DIN CALAFAT

Hram: „Sfântul Nicolae” 

Localizare/adresă: Strada Traian nr. 25, oraș Calafat, județul Dolj

Drum de acces: E79 / DN 56, apoi DN 56D, strada Traian, în centrul orașului Calafat

Coordonate GPS: 43.995593 / 43°59’44” N – 22.931678 / 22°55’54” E

Biserica a fost construită între anii 1730-1740, sub forma unui 
bordei în pământ, numit în mod popular „Mahalaua din deal”. 
Lăcașul de cult a fost destinat inițial marinarilor care veneau să se 
roage la Sfântul Ierarh Nicolae. Prin 1830, în prezența domnului Țării 
Românești, Alexandru Ghica, și a principelui sârb, Miloș Obrenovici, 
a fost sfințită noua biserică. După alte izvoare, lăcașul de cult ar 
fi fost ridicat între 1853-1856. În 1861, biserica a suferit lucrări de 
prelungire și înălțare. A fost vizitată de mai multe ori de Regele 
Carol I, în special în timpul războiului din 1877, după care a rămas 
cunoscută sub numele de Catedrala Independenței. Demolată la 
cumpăna secolelor al XIX-lea și al XX-lea, biserica a fost reclădită 
din cărămidă, în forma actuală, între 1899 și 1906 (sfințită în 1910). 

A fost reparată integral în cursul anului 1933. A fost afectată 
de bombardamentele din cel de-Al II-lea Război mondial și de 
cutremurul din 4 martie 1977. Pictura a fost executată în anii 
1909-1910, în tehnică mixtă. În 1991, s-a finalizat restaurarea picturii, 
iar în 2001, a avut loc resfințirea lăcașului. Alte lucrări de renovare 
a așezământului au fost executate între 2002-2005 și 2009-2011.
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игумени, които полагат грижи както за административното, така 
и за културното му развитие. През 19 в. манастирът Садова е 
засегнат от честите турски нападения и от атмосферните влия-
ния и земетресения. Въпреки че някои от игумените (Дионисий 
Романо) се опитват да му възвърнат блясъка от миналото, за 
този важен монашески център предстоят тежки времена. В пе-
риода на одържавяването на манастирските имоти, манастирът е 
изоставен. Този период е оставил своя отпечатък върху светата 
обител. Тя е възстановена като манастир през 1992 г. Църквата 
не е запазена в първоначалния си вид в резултат от дългия пе-
риод, в който е оставена да се руши. Сегашният ѝ вид е резултат 
на последните възстановителни и ремонтни дейности от 1996 г. 

на от народа “Махалата на хълма“. В първите години от своето 
съществуване храмът се ползвал от моряци, които идвали да се 
молят на св. Николай. През 1830 г. е осветена нова църква в 
присъствието на господаря на Влашко, Александру Гица и сръб-
ския принц Малош Обренович. Според други извори, храмът бил 
построен между 1853-1856 г. През 1861 г. църквата била обно-
вена и разширена. Тя е посетена няколко пъти от крал Карол I, 
особено по време на войната от 1877-1878 г., след което става 
известна като „Катедралата на независимостта“. Разрушена на 
границата между 19 и 20 в., църквата е из основи възстановена 
от тухла в днешния си вид между 1899 и 1906 г. (осветена в 
1910 г.). Напълно ремонтирана през 1933 г., тя е засегната от 
бомбардировките по време на Втората световна война и земе-
тресението от 4 март 1977 г. Изографисана е през 1909-1910 
г. в смесена техника. През 1991 г. е извършена реставрация на 
стенописите, а в 2001 г. се извършва обновление. Ремонтни дей-
ности са извършени и между 2002-2005 и 2009-2011 г.

Хотел-ресторант Тата ши фии (Баща и синове), град Бекет

GPS координати: 43.786058 / 43°47’10” N – 23.954573 / 
23°57’16” E
Адрес: ул. „Александру Йоан Куза“ № 51, град Бекет, окръг 
Долж

Хотел-ресторант Каса Верде (Зелената къща), град Бекет

GPS координати: 43.779065 / 43°46’45” N – 23.961584 / 
23°57’42” E
Адрес: ул. „Съля Дунарии“ № 7, град Бекет, окръг Долж

Църквата „Св. Николай” в Калафат  

Храмов празник: „Св. Николай”  
Местоположение/адрес: ул. Траян № 25, град Калафат, ок-
ръг Долж
Път за достъп: E79 / DN 56, после DN 56D, ул. „Траян“, в цен-
търа на град Калафат, окръг Долж
Асфалтът е в много добро състояние
GPS координати: 43.995593 / 43°59’44” N – 22.931678 / 
22°55’54” E

Църквата е изградена между 1730-1740 г., като първоначално 
имала вид на схлупена, полувкопана в земята колиба, нарече-

Музей на изкуството и етнографията (Палатът Маринку) 

GPS координати: 43.994571 / 43°59’40” N – 22.932424 / 
22°55’57” E
Адрес: ул. „22 Декември“ № 6, град Калафат, окръг Долж

Музеят на изкуствата и етнографията в Калафат е забележителна 
сграда в центъра на града, известна още като двореца Маринку.  
Срадата е дело на известния в началото на 20 в. в Румъния френ-
ски архитект Пол Готро (Paul Gottereau). Строителите са итали-
ански занаятчии, ръководени от инженера Пиетро Адоти (Pietro 
Adotti). Основният камък е положен през есента на 1904 г., като 
строителството трае три години и музеят е открит през 1908 г. 
Построен е във френски неокласически бароков стил, повлиян от 
румънската архитектура от началото на 20 в. Сградата е с площ 
от 8 330 квадратни метра, като има почти 50 стаи, разпределени 
на три нива. Общите разходи възлизат на огромната сума от 1 000 
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MĂNĂSTIREA MAGLAVIT

Hram: „Izvorul Tămăduirii” şi „Naşterea Maicii Domnului” 

Localizare/adresă: Strada Drumul Mănăstirii, comuna Maglavit, județul Dolj

Drum de acces: E79 / DN56, apoi DN 56A, apoi DJ 554 

Coordonate GPS: 44.032950 / 44°1’58” N – 23.065737 / 23°3’57” E

Scurtă prezentare: Prima biserică a fost ridicată în 1935, de mai 
mulţi localnici, pe locul în care păstorul Petrache Lupu, văzuse 
în ziua de 31 mai 1935 „un moşneag cu barbă albă [...] care stătea 
deasupra pământului ca la două palme”. În anul 1935, în mai multe 
zile de vineri, lui Petrache Lupu i se arată Moşul (Dumnezeu), 
transmiţându-i porunci către lume pentru îndreptarea spre 
Biserică, spre dreapta credinţă. În scurt timp, la Maglavit ajung să 
sosească câteva mii de credincioși în fiecare zi. 

Pe locurile unde se petrecuseră revelațiile sunt ridicate cruci, troiţe 
și chiar un amvon pentru propovăduirea poruncilor dumnezeieşti. 
La 14 septembrie 1935, era pusă piatra de temelie a viitoarei 
mănăstiri, fiind trimiși aici câțiva călugări. Construcţia acestui 
așezământ trece prin etape de zbucium timp de 70 de ani. În 1936, 
a început ridicarea mai multor corpuri de case, într-un ritm destul 
de lent. Cel de-al Doilea Război Mondial şi instaurarea regimului 
comunist au condus la desfiinţarea mănăstirii. Vieţuirea monahală 
a reînceput abia în 1990, când au fost reluate lucrările de construire 
a aşezământului. Lucrările au evoluat greoi, fiind intensificate abia 
după 2006. În 2010, Mănăstirea Maglavit a fost transformată din 
mănăstire de călugări în mănăstire de maici. În prezent, lucrările de 
construcție sunt aproape finalizate.
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000 жълтици. Въпреки това, съдбата на тази сграда е тъжна. Тя е 
свързана с дъщерята на семейство Маринку, дете, притежаващо 
изключителен музикален гений, което умира на 13 годишна въз-
раст от туберкулоза. Покрусен от огромната загуба, бащата Сте-
фан Марину решава да издигне този прекрасен дворец в памет на 
дъщеря си Мариоара. Семейната трагедия не спира до тук, защото 
след няколко години Стефан Марину също умира от туберкулоза. 
Той завещава двореца на местната община, като волята на дарите-
ля е сградата да се ползва за девическо училище, в спомен на дъ-
щеря му. През 1926 г. дворецът става собственост на общината и 
функционира като девическо училище „Света Мария“, а след това 
като детска градина. Впоследствие в двореца се помещава Аграр-
ното училище в Калафат, след което е превърната в администра-
тивно учреждение. През 1967 г. в него вече се помещава Музеят 
на изкуствата и етнографията. В момента той разполага с богата 
колекция от художествени обекти, изложени в постоянна експози-
ция, но също така се организират лични изложби на съвременни 
художници от страната и чужбина. През септември 2012 г. е откри-
та секция, разкриваща историята на гр. Калафат, с дарителската 
подкрепа на наследниците на семейство Маринку. Палатът Ма-
ринку е впечатляващо наследство, което благородното семейство 
Маринку, въпреки големите изпитания на съдбата, щедро дарява 
на местната общност. Чрез социално-просветната дейност, която 
извършва, тази сграда може да се счита за един от най-важните 
културни центрове по цялото протежение на река Дунав.

Паметникът на Войната за независимост

GPS координати: 43.997231 / 43°59’50” N – 22.934442 / 
22°56’4” E
Адрес: ул. „Баба Лупа“ № 1, град Калафат, окръг Долж

Град Калафат е белязан в историята на Румъния като място от 
където започва войната за независимост през 1877 г. срещу Ос-
манската империя. От този град, на 26 април 1877 г., на брега 
на река Дунав, гръмва първото оръдие по позициите, заети от 
турската армия на българския бряг. Няколко години след края 
на войната на това място е издигнат паметник, напомнящ за този 
славен епизод от раждането на съвременната румънска държа-
ва. През 1977 г., при честването на 100 годишнината, властите 
преместват оригиналния паметник и на негово място е издигнат 
възпоменателен паметник на независимостта, дело на скулптора 
Павел Букур. Той представлява барелеф, изработен от травер-
тин, който изобразява представителни сцени от битката.

Хотел-ресторант Колизеум, град Калафат

GPS координати: 43.993466 / 43°59’36” N – 22.931091 / 
22°55’52” E
Адрес: Ул. „Георге Дожа“, град Калафат, окръг Долж

Манастирът Маглавит

Храмов празник: „Животоприемен Източник” и „Рождество Бо-
городично” 
Местоположение/адрес: ул. „Друмул Мънъстирии“, с. Магла-
вит, окръг Долж
Път за достъп: E79 / DN56, след това DN 56A, след това DJ 554 
Асфалтът е в много добро състояние
GPS координати: 44.032950 / 44°1’58” N – 23.065737 / 23°3’57” 
E

Първата църква е построена през 1935 г. от няколко местни жи-
тели на мястото, където овчарят Петраке Лупу видял на 31 май 
1935 г. „един старец с бяла брада [...] който стоял като че на две 
длани над земята“. През 1935 г. в няколко поредни петъчни дни, 
Петраке Лупу вижда Стареца, който му дава заръки за света и 
наставления за Църквата, за правилната вяра. Скоро в Магла-
вит започват да пристигат по няколко хиляди вярващи дневно. 
В местността, където били получени откровенията, построили 
кръстове, оброчни камъни и дори амвон за проповед. На 14 
септември 1935 г. е поставен крайъгълният камък на бъдещия 
манастир, като са изпратени и няколко монаси. Постепенно на 
брега на р. Дунав се създава и малка женска монашеска общ-
ност. Изграждането на манастира преминава през бурни етапи 
за период от 70 години. През 1936 г., започва издигане на раз-
лични постройки, но с доста бавни темпове. Втората световна 
война и последвалото установяване на комунистическия режим 
довеждат до разрушаване на манастира. Монашеският живот е 
възобновен едва през 1990 г., когато възстановителните работи 
са възобновени. До 2006 г. обаче работата върви тромаво. От 
2010 г. Маглавитският манастир е женски. В момента строител-
ните работи са почти завършени.
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ОКРЪГ ОЛТ

Окръг Олт се намира в югозападната част на Олтения, по долно-
то течение на реката, която му дава името си и е част от  т.нар. 
Дунавски речни окръзи. 

Общата му площ е от 5 498 км2, което представлява 2,3% от 
територията на страната и поставя окръга на 22-ро място в Ру-
мъния. Според Евростат, през 2018 г. в окръга са били регистри-
рани 400 802 жители.

Административно се състои от 8 града, от които 2 градски общи-
ни и 112 селски общини.

Граничи с окръг Вълчя на север и окръзите Арджеш и Телеорман 
на изток, с Долж на запад и с река Дунав на юг, като общата му 
граница с България се простира на разстояние от 45 км.

Окръг Олт има богато религиозно и културно наследство, като 
на територията му са регистрирани 758 исторически паметни-
ка. От тях 17 са религиозни сгради от национално значение. 
Населените места, на чиято територия се намират тези обекти, 
са община Слатина и селата Брънковени, Кълуй и Побору. Като 
цяло, религиозните туристически обекти приемат голям брой 
посетители по време на различни християнски празници, както 
и по време на храмовите празници на църквите и манастирите. 
Най-известните религиозни места за поклонение на територията 
на окръга са манастирите: Кълуи, Брънковени и Клокочьов.

Територията на окръга е истинска историческа съкровищница. 
Археологическите открития, направени по долините на Олтец, 
Олт и Държов разкриват първите следи от човешко присъствие 
на територията на Румъния. Най-важните такива открития в ок-
ръг Олт са:

• Tabula Peutingeriana (карта на Римския свят, ре-
дактирана между 260-271 г. сл. Хр.), които запазват 
имената на някои центрове като Ацидава (намира се в 
село Еношещ, център на гето-даките) и Суцидава (раз-
положен Корабия-Челей, център на суците);
• Руините на римската крепост и тайния извор на Су-
цидава (в Челей, до Корабия), построена от император 
Аврелиан през 271-275 г.;
• Руините на най-големия румънски град в Южна Да-
кия Romula-Malva в Решка (община Добрословени), на 8 
км от Какарал.
• Неолитните селища във Вадастра, Фаркашеле, Бре-
бени, Слатина, Обога, Орля;

Други важни паметници с историческо, архитектурно и културно 
значение, намиращи се на територията на община Олт са: къща-
паметник “Николае Титулеску”, къща-паметник “Янку Джиану”, 
конакът „Браташану“, конакът Нямцу, кулата Калацяну, кулата 
Галица (Къмпу Маре – Добротяса), Паметникът на Ектерина Те-
одориу, Археологическият и етнографски музей - Корабия, му-
зеят на Романациу - Каракал, археологическият обект Ромула 
(Решка), Националният театър Каракал.

По отношение на нематериалното културно наследство, на те-
риторията на окръг Олт , са запазени множество населени мес-
та, в които са запазени традициите и занаятите, практикувани 
от древни времена, от която трябва да споменем по-специално 
грънчарството, практикувано още от неолита. Днес в Олт има три 

грънчарски центъра (Обога, Романа, Корбени), които произвеж-
дат гледжосана и негледжосана керамика с разнообразни форми 
и орнаменти. Други народни занаяти, които са добре запазени в 
окръг Олт са: кожухарство (Вадастра), предачество, шивачество 
(Присяка, Куртишоара, Икоана, Казиени), дърворезба и резба 
върху кост (Къмпия Боянулуй), живопис върху дърво и стъкло-
пис (Корбу), маски и юзди (Осика), обков (Брънковени). 

Местните обичаи се отбелязват на различни празници като: 
„Юзда”- фолклорен фестивал за Петдесетница; “Празник на 
хляба” - етнофолкорно събитие, отбелязващо края на жътвата; 
празникът на “Иилор” - честване на народната носия в областта 
на Романаци. 

Етнографското наследство отразява народното творчество на 
почти всички села и общини на окръг Олт, територия, на ко-
ято се срещат три етнографски зони: Олт, Романаци и Къмпия 
Боянулуй. Народната носия на Олтения, чрез разнообразието 
от елементи, които я съставят, техниките на използваните ма-
териали, орнаментацията и използваните декоративни мотиви, 
е една от най-сложните области на народното творчество. От 
гледна точка на природното наследство, окръг Олт се отличава 
с гори и флористични резервати, като например: гората Бра-
нищя Катърилор, монашеската гора и гората Потелу с различи 
видове дъб, гората Сяка Опташани и резерватът с благун (вид 
дъб), както и резерватът  на Академията, чиято цел е защитата 
на вида червен божур (в Румъния известен като румънски бо-
жур – бел. пр.). Река Дунав, която преминава в южната част на 
окръга, е важен природен ресурс, който може да спомогне за 
капитализация на туристическия потенциал. На територията на 
окръга са обособени 12 защитени природни зони от национално 
значение, 16 обекта към Натура 2000 и 3 специални зони за за-
щита на птиците (авифауната).

Въпреки че туристическият интерес в момента е относително ма-
лък, окръг Олт има значителни културни забележителности от 
гледна точка на добавената стойност, която те имат за нацио-
налното културно наследство.
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MĂNĂSTIREA MĂINEȘTI

Hram: „Acoperământul Maicii Domnului”

Localizare/adresă: Strada Sat Măinești, la marginea orașului Balș. județul Olt

Drum de acces: E574 / DN65, apoi DJ643, asfalt stare relativ bună

GPS: 44.330592 / 44°19’50” N – 24.105373 / 24°6’19” E

Prima biserică a fost ctitorită din lemn de ispravnicul Matei 
Bârzeanu, în anii 1742-1743. În 1745, sfântul lăcaş a fost închinat 
de ctitor Episcopiei Râmnicului. În 1805, chir Popa Nicolae 
postelnicul, Ioanichie Preda şi postelnicul Nicolae Măinescu au 
început construirea unei biserici din cărămidă şi piatră, finalizată 
la 29 septembrie 1809. Pictată în anii 1810-1812, biserica a primit 
iniţial hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”. Aici s-au călugărit unii dintre 
haiducii lui Iancu Jianu, după ce acesta s-a lăsat de haiducie în 1818. 
Din acest motiv, în folclorul local, schitul a rămas cunoscut sub 
numele de „Schitul Haiducilor”. 

După secularizarea averilor mănăstirești, a devenit biserică de mir, 
iar în 1926, a fost închisă. După unele reparaţii efectuate în perioada 
1930-1940, biserica a fost redeschisă în 1941. În 1979, s-au efectuat 
lucrări temeinice de renovare. De remarcat că în portretele 
ctitorilor se observă costumele de epocă cu elemente specifice 
portului popular românesc. În 1996, așezământul monahal a fost 
redeschis ca mănăstire de călugărițe. 
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MĂNĂSTIREA CĂLUI

Hram:„Sfântul Ierarh Nicolae”

Localizare/adresă: Strada Frații Buzești, comuna Călui, județul Olt

Drum de acces: DJ643, apoi DC 9, asfalt stare foarte bună

GPS: 44.462594 / 44°27’45” N – 24.031825 / 24°1’54” E

Numit în vechime şi Cepturoaia, așezământul a fost ridicat în 1515, 
în timpul domnitorului Neagoe Basarab (1512-1521), primii ctitori 
fiind Vlad banul (bunicul celor trei fraţi Buzeşti), Dumitru pârcălabul 
şi Balica spătarul. Lucrările au fost terminate abia în 1588, prin 
strădaniile fraţilor Buzeşti (Radu, Preda şi Stroe). În 1594, au fost 
finalizate chiliile şi clopotnița, în 1600, a fost pictată biserica (de 
Mihnea zugravul) și în 1610, a fost adăugat un pridvor (ruinat în 
1859). Mănăstirea Căluiu a fost folosită de-a lungul veacurilor şi ca 
necropolă a familiei Buzeşti: Preda Buzescu, mare ban în Craiova, 
înhumat în decembrie 1608, Stanca – jupâniţa lui Radu Buzescu, 
înmormântată în februarie 1590, şi Radu Buzescu – mare clucer, 
înhumat în ianuarie 1610. 

Închinată Sfântului Mormânt de la Ierusalim, mănăstirea a avut 
de suferit din cauza nepăsării călugărilor greci. În 1821, a fost 
incendiată de turci și în 1823, au fost aduşi călugări români. În 1856, 
a ajuns din nou în stare de ruină, astfel că în anii 1859-1861, au 
fost efectuate alte lucrări de consolidare. Între 1986 și 2006 s-au 
efectuat ample lucrări de restaurare şi modernizare, fiind ridicate 
mai multe dependinţe şi o impunătoare biserică în stil tradiţional, 
cu trei turle şi pridvor deschis. Ctitoria Buzeştilor a fost iniţial 
mănăstire de călugări, apoi de maici până în 1985-1986, când a 
redevenit mănăstire de călugări. 
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Манастирът Мъйнещи

Храмов празник: „Покров Богородичен”
Местоположение/адрес: с. Мъйнещи, в края на гр. Балш ок-
ръг Олт
Път за достъп: E574 / DN65, apoi DJ643, асфалтът е в относи-
телно добро състояние
GPS координати: 44.330592 / 44°19’50” N – 24.105373 / 
24°6’19” E

Първата църква е изградена от дърво от управителя Матей Бър-
зяну през 1742-1743 г. От 1745 г., по волята на ктитора, светата 
обител е метох на Епископия Ръмник. През 1805 г., постелникът 
кир Попа Николае, Йоаникий Преда и постелникът Николае Май-
неску започват изграждането на църква от камък и тухла, която 
е завършена на 29 септември 1809 г. Зографисана е през 1810-
1812 г. и  първоначално е посветена на св. Николай. Тук при-
емат монашество някои от хайдутите на Янку Жиану, след като 
през 1818 г. той се отказва от хайдутството. Поради тази причи-
на, в местния фолклор, скитът остава известен като “Скитът на 
хайдутите”. След одържавяването на манастирските имоти  се 
превръща в енорийска църква, която през 1926 г. е затворе-
на. В периода 1930-1940 г. е извършен ремонт и на следваща-
та година църквата отново отваря врати. През 1979 г. отново 
е извършен основен ремонт. Заслужава да се отбележи, че на 
портретите ктиторите са с костюми, характерни за епохата, с 
елементи, специфични за румънските народни носии. От 1996 г. 
манастирът вече е девически. 

Манастирът Кълуй

Храмов празник: „Св. Николай”
Местоположение/адрес: ул. „Фрации Бузещи“, община Къл-
уй, окръг Олт
Път за достъп: DJ643, след това DC 9, Асфалт в много добро 
състояние
GPS координати: 44.462594 / 44°27’45” N – 24.031825 / 
24°1’54” E

Манастирът е основан през 1515 г. по време на управлението 
на Нягое Басараб (1512-1521 г.) и в началото носел името Чеп-
туроая. Първите му ктитори били банът Влад (дядо на трима-
та братя Бузещи), пъкалабът (управител на болярските имоти 
– бел. пр.) Думитру и спътарят (оръженосец – бел. пр.) Балика. 
Строежът е завършен едва през 1588 г. с усилията на братята 
Бузещи (Раду, Преда и Строе). През 1594 г. са довършени кили-
ите и камбанарията, през 1600 г. църквата е изографисана (от 
зографа Михня), а през 1610 г. е добавен притвор (разрушен 
през 1859 г.). Манастирът Кълуй е бил използван през вековете 
и като некропол на фамилията Бузещи: Преда Бузеску,  велик 
бан на Крайова, е погребан тук през декември 1608 г., Станка 
– жупанка на Раду Бузеску, е погребана през февруари 1590 г. 
и Раду Бузеску – първи ключар, е погребан през януари 1610 г. 
Като метох на Божи гроб в Йерусалим, манастирът е пострадал, 
поради небрежността на гръцките монаси. През 1821 г. е изго-
рен от турците, а през 1823 г. тук идват румънски монаси. По 
време на игумена Кириак Ръмничяну (1823-1828 г.) са извър-
шени няколко укрепителни дейности. През 1834 г. църквата е 
повторно изографисана от постелника, зографа Барбу Кошовя-
ну. През 1856 г., отново е в състояние на разруха, като наскоро 
след това (1859-1861 г.), е възстановен. След одържавяване-
то на манастирските имоти състоянието му отново се влошава. 
Между 1986 и 2006 г. се извършват дейности по реставрация и 
модернизация, с няколко постройки и внушителна трикуполна 
църква в традиционен стил с отворен притвор. Манастирът пър-
воначално е бил мъжки, след това девически до 1985-1986 г., 
когато отново става мъжки.
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MĂNĂSTIREA CLOCOCIOV

Hram: „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” și „Nașterea Maicii Domnului”

Localizare/adresă: Strada Mănăstirea Clocociov nr. 3, oraș Slatina, județul Olt

Drum de acces: E574 / DN65, apoi strada Goerge Poboran, apoi strada Vintilă 

Vodă, apoi strada Basarabilor (DC 90A), apoi strada mănăstirea Clocociov 

GPS: 44.411623 / 44°24’42” N – 24.363547 / 24°21’48” E

A fost atestată încă din timpul lui Neagoe Basarab (1512-1521), când 
era menţionată într-un schimb de moşii între egumenul acesteia şi 
clucerul Manea din Persani, ctitorul mănăstirii Seaca-Muşeteşti. În 
1625, Alexandru Coconul închină aşezământul monahal mănăstirii 
Cutlumuş de la Muntele Athos. Cutremurul din 1628, şi mai multe 
incendii ruinează vechiul centru monahal. Din acest motiv, în 1645, 
în timpul domniei lui Matei Basarab, mănăstirea este refăcută de 
Diicu Buicescu, mare agă. Ruinată din nou din cauza vicisitudinilor 
timpului, în 1980, încep ample lucrări de restaurare, lucrări care au 
readus treptat monumentul la starea în care se găseşte azi. 

Prin arhitectura sa, mănăstirea Clocociov, cu toate degradările 
succesive, datorită restaurării care a căutat să respecte şi să 
păstreze trăsăturile vechii aşezări, se înscrie între monumentele 
de la mijlocul veacului al XVII-lea, dominate încă de caracteris-
ticile stilistice ale epocii lui Matei Basarab; varietatea formelor 
este temperată de sobrietatea şi simplitatea construcţiei, la care 
decoraţia este folosită cu măsură.
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MĂNĂSTIREA STREHĂREȚI (STRIHĂREȚI)

Hram: „Adormirea Maicii Domnului”

Localizare/adresă: Strada Strehăreți nr. 154, orașul Slatina. județul Olt

Drum de acces: E574 / DN65, apoi strada Carol I, apoi strada Strehăreți

Coordonate GPS: 44.443755 / 44°26’37” N – 24.351696 / 24°21’6” E

Este atestată prima dată în 1478, fiind menţionată în mai multe 
documente din 1578, 1608 şi 1620. Unele izvoare îl socotesc 
ctitor pe episcopul Varlaam al Râmnicului, ajuns mitropolit al Ţării 
Româneşti (1672-1679). Cel mai probabil, sfântul lăcaş a fost ctitorit 
de monahul Serafim, care, în timpul domniei lui Matei Basarab, a 
ajuns episcop la Buzău. La 24 aprilie 1664, Serafim a cumpărat 
moşia Strehareţ cu scopul de a construi aici o mănăstire, fiind 
ajutat şi de domnitorul Radu Vodă Leon (1664-1669), care în 1665, a 
dăruit viitoarei mănăstirii o parte din averea sa. 

Noul aşezământ a fost finalizat înainte de anul 1668, când a fost 
închinat Mitropoliei din Bucureşti. Într-un document din 1671, se 
menţionează intenţia ctitorului de a zugrăvi biserica. Ruinată din 
diferite cauze, mănăstirea a fost restaurată în 1844, de eclesiarhul 
Iosif, care a construit şi câteva dependinţe noi. După secularizarea 
averilor mănăstireşti, clădirile au fost transformate în spital. Lucrări 
de consolidare au fost efectuate de Comisiunea Monumentelor 
Istorice în perioada 1930-1936, şi de Direcţia Monumentelor 
Istorice, în 1982.
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Манастирът Клокочьов

Храмов празник: „Св. архангели Михаил и Гавриил” и „Рож-
дество Богородично”
Местоположение/адрес: ул. „Мънъстиря Клокочьов“ № 3, гр. 
Слатина, окръг Олт
Път за достъп: E574 / DN65, след това ул. „Георге Поборан“, 
след това ул. „Винтилъ Водъ“, след това ул. „Басарабилор“ (DC 
90A), след което ул. „Мънъстиря Клокочиов“, асфалтът е в добро 
състояние
GPS координати: 44.411623 / 44°24’42” N – 24.363547 / 
24°21’48” E

Споменава се още по времето на Нягое Басараб (1512-1521 г.), 
когато е отбелязан при една размяна на имения между неговия 
игумен и ключаря Маня от Персани, основател на манастира Ся-
ка-Мушетещи. През 1625 г. Александру Коконул го прави метох 
на Светогорския манастир Кутлумуш. Земетресението от 1628 
г., както и няколко пожара обаче разрушават стария монашески 
център. Поради тази причина, през 1645 г., по време на царува-
нето на Матей Басараб, манастирът е възобновен от великия ага 
Дийку Буйческу. Разрушен е отново поради превратностите на 
времето и през 1980 г. започват обширни възстановителни ра-
боти, които постепенно възстановяват манастира до състояние-
то, в която се намира днес. Чрез своята архитектура, манастирът 
Клокочьов, въпреки промените, направени при възстановител-
ните работи, които се стремят да запазят вида на старата оби-
тел, е сред паметниците от средата на 17 век, в които все още 
доминират стилистичните характеристики от времето на Матей 
Басараб. Разнообразието от форми е смекчено от трезвостта и 
простотата на конструкцията, като декорацията е използвана с 
мярка.

Манастирът Стрехърец (Стрихърец) 

Храмов празник: „Успение Богородично”
Местоположение/адрес: ул. „Стрехарец“ № 154, град Слати-
на, окръг Олт
Път за достъп: E574 / DN65, след това ул. „Карол I“, след това 
ул. „Стрехърец“, асфалтът е в добро състояние
GPS координати: 44.443755 / 44°26’37” N – 24.351696 / 
24°21’6” E

Манастирът най-напред се споменава в 1478 г., като е отбеляз-
ан и в няколко документа от 1578, 1608 и 1620 г. Някои извори 
посочват като негов ктитор епископ Варлаам Ръмнишки, който 
по-късно става митрополит на Влашко (1672-1679 г.). Ктитор 
на манастира най-вероятно обаче е монах Серафим, който по 
време на царуването на Матей Басараб е епископ на Бузъу. На 
24 април 1664 г. Серафим купува имението Стрехърец, за да 
построи манастир, като е подпомогнат от владетеля Раду Водъ 
Леон (1664-1669 г.), който през 1665 г. дава на манастира част 
от своята собственост. Завършен е преди 1668 г., от когато е 
метох към митрополията в Букурещ. В един документ от 1671 г. 
се споменава за намерението на ктитора да изографиса църква-
та. През 1844 г. манастирът е обновен от еклисиарха (църковен 
настоятел) Йосиф, който построява и няколко нови сгради. След 
одържавяването на манастирските имоти е превърнат в болни-
ца. Нови ремонтни дейности са извършени в периода 1930-1936 
г. от Комисията на историческите паметници, както и през 1982 
г. от Дирекцията за историческите паметници. 
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Окръжен музей Олт

GPS координати: 44.430361 / 44°25’49” N – 24.359963 / 
24°21’36” E
Адрес: ул. „Ана Ипатеску“ № 1, град Слатина, окръг Олт

Окръжният музей на окръг Олт е създаден през 1952 г., но идея-
та за него съществува още от първите години след края на Пър-
вата световна война, когато с такава цел са събрани документи 
за дарения, книги и стари щампи, исторически предмети и про-
изведения на изкуството. Разположен в прекрасна историческа 
сграда в центъра на град Слатина, музеят притежава изключи-
телен интериор с огромни и чудесно оформени пространства, 
които съдържат колекции и експонати с голяма историческа и 
художествена стойност. Секцията за история и култура на гр. 
Слатина е разположена в 5 зали и е открита на 23 април 2003 г. 
Тя се състои от огромен брой исторически забележителности на 
гр. Слатина и исторически свидетелства за развитието на облас-
тта: стари документи, монети, книги, култови предмети, плано-
ве, скици и стари снимки, както и реконструкция на исторически 
пейзажи, като например една гостна стая и няколко магазина от 
стария град. Интерес за посетителите на музея представляват и 
секциите за пластично изкуство, за фолклорно изкуство и етно-
графия и историко-археологическата секция. 

Музеят Романациулуи

GPS координати: 44.109371 / 44°6’33” N – 24.348064 / 
24°20’53” E
Адрес: ул. „Янку Жиану“ № 17, град Каракал, окръг Олт

Музеят на Какарал носи древното име на региона, а именно Ро-
манаци. Идеята за създаването на музей се появява в началото 
на 20 в., когато Йон Хаджиеску Мирищте, известен магистрат 
родом от Каракал, купува през 1900 г. сграда с цел създаване 
на място за излагане на картини и скулптури. След смъртта си 
през 1922 г., този велик човек на културата и любител на изку-
ството завещава имуществото си на окръг Романаци, с цел  по-
пуляризиране и поддържане на изящните изкуства, чрез създа-
ване на музей. За съжаление, неговото желание не се осъщест-
вява поради липсата на интерес от страна на местните власти, 
а наследниците му продават голяма част от произведенията на 
изкуството, събрани от него. Музеят на Романаци е създаден 
едва на 26 септември 1949 г., като е поместен в сграда в центъ-
ра на града, и първоначално има 2 секции - история и пластич-
но изкуство. През 1950 г. музеят е преместен в друга,  много 
по-обширна сграда с 23 стаи. Днес той има 4 основни секции: 
историко-археологическа секция, секция в памет на Янку Жи-
ану, секция за пластични изкуства и етнографска секция. Ко-
лекциите му са впечатляващи, например секцията по история 
включва повече от 20 000 обекта с безценна стойност, някои от 
които са на повече от 6 000 години, както и много предмети от 
римския град Ромула, намиращ се в близост до днешния град 
Какарал. Римските статуи и саркофази са повече от 20 на брой. 

Секцията по изкуства притежава колекция от над 500 картини 
и други произведения на изкуството, а колекцията от римски 
скъпоценни и полускъпоценни камъни е на пето място по голе-
мина в света.

Националният театър в Каракал 

GPS координати: 44.113239 / 44°18’56” N – 24.309577 / 
24°20’22” E
Адрес: ул. „Пяца Викторией“  № 10, град Каракал, окръг Олт

Сградата на Националния театър в Каракал е на повече от 100 
години и е един от най-представителните и най-красивите ар-
хитектурни обекти в града. Строителните работи започват на 14 
юли 1896 г. и са завършени през 1901 г. Архитект е австриец-
ът Франц Билек (Franz Bileck). По това време в Какарал живеят 
около 12 000 жители, а градът е известен със своя изключителен 
културен живот. Между 1959 – 1960 г., театърът е ремонтиран. 
За съжаление, опустошителен пожар през 1987 г. слага край те-
атралните представления. Възстановителната работа продължа-
ва дълго и на 19 декември 2008 г. с целия си предишен блясък и 
елегантност сградата отново отваря врати за широката публика. 
Всички архитектурни и декоративни детайли са чудесно изпъл-
нени, картините - напълно възобновени, а залата е оборудвана 
със съвременна звукова техника и осветителение. 

Крепостта Суцидава

GPS координати: 43.765217 / 43°45’55” N – 24.459036 / 
24°27’32” E
Адрес: село Челею, град Корабия, окръг Олт

Крепостта Суцидава се намира на брега на река Дунав, на ня-
колко километра от покрайнините на гр. Корабия. Крепостта е 
основана от римските войски между 257-275 г. сл. Хр., като 
римско отбранително съоръжение с 8-10 кули, в рамките на ко-
ито се е намирало и градско селище, включително древнохрис-
тиянска базилика, римски бани и павирани улици. В крепостта 
имало и таен извор, който е забележително архитектурно по-
стижение. Римляните построили това укрепление на мястото на 
древен град - столица на дакийското племе суци. Близо до тази 
крепост се намирал мостът на Константин Велики, с дължина от 
около 2 400 м, който от 328 г. позволява прекосяването на р. 
Дунав, като свързва Суцидава с Ескус. От този мост днес е оста-
нал само един стълб. Под византийска власт градът е реконстру-
иран и неколкократно увеличава размерите си по времето на 
Теодосий II, след него и при Юстиниан Велики, но при хунското 
нашествие е разрушен  и запада. Изглежда градът е напълно 
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изоставен от византийците около 600 г. Въпреки това, крепостта 
оцелява, като отново се появява в историческите извори от вре-
мето на Михаил Храбрия (Михай Витязул) като защитен гарни-
зон срещу османските армии, намиращ се на брега на р. Дунав.

Върху много парчета от тухла все още може да се види изо-
бразена риба, което е ранен християнски символ. Най-важният 
исторически елемент е тайният извор, който е построен през 
6 в., но е открит едва през 1958 г., във вътрешността на който 
са открити множество артефакти с безценна историческа стой-
ност. Очевидно ролята му е била да осигури водоснабдяването 
на крепостта във време на дълга обсада.

Уникален факт е откритието, свързано с отоплението на жили-
щата, което е направено чрез сложна система от подови тръ-
би, което иновативно решение по това време. Крепостта е по-
строена от печени тухли и масивни каменни блокове, успели 
да издържат почти две хилядолетия бурна история. При входа 
има малък музей, където посетителите могат да се порадват на 
някои от предметите, открити тук: бронзови орнаменти, оловни 
пръстени, печати, керамични фрагменти, култови предмети във 
вид на кръст, а църквата се смята за първия християнски храм, 
открит между р. Дунав и Карпатите. Църквата е еднокорабна, а 
близо до олтара са открити скелети, погребани по християнски 
обред, главата на запад, краката на изток и ръцете до тялото. В 
интериора на църквата са открити различни християнски арте-
факти, лампи с кръстовидна форма, бронзови кръстове, керами-
ка с християнски надписи.

Музеят Къмпией Боянулуй и неолитското селище 

GPS координати: 44.155135 / 44°9’18” N – 24.539289 / 
24°32’21” E
Адрес: ул. „Николае Титулеску“ № 33, на входа на с. Дръгънещ 
Олт, окръг Олт

Музеят „Къмпией Боянулуй“ е създаден по инициатива на про-
фесор Траян Зорзолиу, който посвещава почти целия си живот 
на тази идея. Музеят е уникално място в Румъния и в цяла Ев-
ропа. Това е музей на открито, който разказва за народните 
обичаи на тази област от последните 6 000 години. В двора на 
музея има оброк, малка църква, традиционна къща, автентична 
колиба (бордей), както и 6 глинени хижи на възстановено село 
от ерата на неолита, като имаме предвид, че в района са откри-
ти следи от култура, датираща от 5-6 в. пр. Хр. Колекциите от 
обекти включват повече от 6 000 експоната - инструменти, кера-
мика, платове, ковашки материали.  Бордеят е типично жилище 
за този равнинен район. Вътре обикновено има две помещения, 
едното се използва за готвене и храна, а другото - за живеене 
и спане. Естествено, показана е и една ракла със зестра, пълна 
със завивки и тъкани, предавани по наследство, като изложени-
те сега са от 18 в. Колибите от неолитното селище реконстру-
ират живота от преди 5000-6000 години. Неолитното селище 
се състои от шест хижи на открито, които са заобиколени със 
защитен окоп и ограда, изработена от сплетени клонки. Влиза 
се през дървена платформа, а хижите са с естествен размер. 

Една от тях представя рибарско жилище, друга – жилището на 
един фермер, трета – домът на грънчаря. Къщите са построени 
от колове, забити в земята и плетена тръстика, измазана с кал. 
Между тях се издига едно наколно жилище, където са пазени 
провизиите, тъй като селищата са строени в долини, които често 
се наводнявали. Колибите са нагъсто, улиците на селото - не 
по-широки от два метра, а някои хижи са прилепени една към 
друга. Строителството е ниско, тъй като височината на хората 
тогава не надвишавала 1.50-1.60 м. Къщите нямат тавани, но 
са облицовани вътре. Всяка колиба има огнище и фурна, а лег-
лото е построено от насипана пръст, върху която са поставяни 
кожи или рогозки. Във всички хижи има неолитни предмети или 
реконструкции на такива предмети, маси, култови олтари, дома-
кински инструменти.  Праисторическото селище отваря врата за 
посетители през 2010 г. Музеят се посещава ежегодно от мно-
гобройни туристи, а най-заинтересовани са тези, които идват от 
чужбина и така имат уникалната възможност да видят на място 
тези традиционни румънски експонати.

Хотел-ресторант Сити, град Слатина

GPS координати: 44.425570 / 44°25’32” N – 24.376737 / 
24°22’36” E
Адрес: ул. „Екатерина Теодорою“  № 1, град Слатина, окръг Олт

Ресторант Тратория дел Густо, град Слатина

GPS координати: 44.430194 / 44°25’48” N – 24.364021 / 
24°21’50” E
Адрес: ул. „Индепенденцей“ бл. T1 партер, град Слатина, окръг 
Олт

Хотел-ресторант Ретро, град Каракал

GPS координати: 44.116364 / 44°6’51” N – 24.345893 / 
24°20’45” E
Адрес: ул. „Раду Шербан“  №2, град Каракал, окръг Олт

Ресторант Бистро Кокет, град Каракал

GPS координати: 44.111822 / 44°6’42” N – 24.343861 / 
24°20’38” E
Адрес: ул. „Пяца Викторией“ № 14, град Каракал, окръг Олт

Хотел-ресторант Сучидава, град Корабия

GPS координати: 43.771609 / 43°46’18” N – 24.513429 / 
24°30’48” E
Адрес: ул. „Портулуй“, град Корабия, окръг Олт
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Hram: „Înălţarea Sfintei Cruci” şi „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”

Localizare/adresă: Strada Mănăstirii, la marginea comunei Studina, sat Studinița, 

județul Olt

Drum de acces: DN54, apoi DC 139A, asfalt stare bună

Coordonate GPS: 43.974540 / 43°58’28” N – 24.418506 / 24°25’6” E

Este o mănăstire relativ nouă, primele lucrări au început în 
1994, prin zidirea unei troițe. Ridicarea acestei mănăstiri a fost 
dorința doamnei Maria Crîmu din localitatea Traian, județul Olt. În 
ultimele două decenii au fost efectuate și alte lucrări de lărgire și 
consolidare, iar în 2009, a fost sfințit paraclisul mănăstirii. 
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Манастирът Брънковени

Храмов празник: „Успение Богородично”, „Св. архангели Ми-
хаил и Гавриил”, „Животоприемен Източник” и „Св. мъченици 
Брънковени”

Местоположение/адрес: ул. „Примаверии“, на изхода на об-
щина Брънковени, окръг Олт

Път за достъп: E64, Асфалтът е в много добро състояние

GPS координати: 44.305071 / 44°18’18” N – 24.306548 / 
24°18’23” E

В началото на 16 в. болярите Брънковени изграждат архите-
ктурния ансамбъл, който по-късно носи името им, като място 
за убежище. В него през 1570 г. жупанката Челя строи дървена 
църква и тогава се заселват няколко монаси. Първото докумен-
тално сведение датира от 1582-1583 г., когато Михня Турчитул 
ремонтира някои от по-старите сгради. През 1634 г. Матей Ба-
сараб започва възстановяването и допълването на архитектур-
ния ансамбъл със сложна укрепителна система. От негово време 
е запазена и кулата-камбанария, просторните сводести изби и 
защитната стена с бойници. Сегашната църква е построена на 
мястото на старата от Константин Брънковяну през 1700 г. През 
1702 г. той построява и кръстовидната църква-болница. Голяма-
та църква, построена между 1699-1700 г. в брънковенски стил, 
е с форма на кръст, с открит притвор, подкрепена от осем ка-
менни колони, подредени в центъра. Иконостасът е позлатен и 
е запазен. Над централната част се издига купол, а вратите са 
дърворезбовани от масивно дъбово дърво. В църквата са откри-
ти няколко гроба, между които на Папа Брънковяну (баща на 
Константин Брънковяну). Стенописите датират от 1837 г., като 
авторите им са неизвестни. Ансамбълът е пострадал по време 
на турско-австрийската война на 1716-1718 г., както и от зе-
метресението през 1838 г. След одържавяването на манастир-
ските имоти остава скромна обител, уредник на която е Попа 
Шапкъ. С течение на времето комплексът запустява, като отчас-
ти е възстановен от епископ Вартоломей Стънеску (1921-1938 
г.). Между 1940-1959 г.  манастирът е девически, но в резултат 
на указ 410/1959, обителта е разтурена, като за кратко  време 
се използва за старопиталище и след това остава безлюдна за 
20 години. След 1980 г. идват няколко монахини от манастира 
Клокочьов и започват първите ремонтни дейности. Днес мана-
стирът е изцяло възстановен.

Манастирът Студина

Храмов празник: „Въздвижение на честния кръст” и „Рождест-
во на св. Йоан Кръстител”
Местоположение/адрес: ул. „Мънъстирии“, на края на с. Сту-
дина,  окръг Олт
Път за достъп: DN54, след това DC 139A, асфалтът е в добро 
състояние
GPS координати: 43.974540 / 43°58’28” N – 24.418506 / 
24°25’6” E

Това е сравнително нов манастир. Строежът му започва през 
1994 г. с поставяне на един оброк. Построяването на манастира 
е резултат от желанието на г-жа Мария Кръму от Траян, окръг 
Олт. През последните две десетилетия са извършени и други 
дейности по разширяване и консолидация, а през 2009 г. мана-
стирът е осветен.  

113

MĂNĂSTIREA STUDINA

Hram: „Înălţarea Sfintei Cruci” şi „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”

Localizare/adresă: Strada Mănăstirii, la marginea comunei Studina, sat Studinița, 

județul Olt

Drum de acces: DN54, apoi DC 139A, asfalt stare bună

Coordonate GPS: 43.974540 / 43°58’28” N – 24.418506 / 24°25’6” E

Este o mănăstire relativ nouă, primele lucrări au început în 
1994, prin zidirea unei troițe. Ridicarea acestei mănăstiri a fost 
dorința doamnei Maria Crîmu din localitatea Traian, județul Olt. În 
ultimele două decenii au fost efectuate și alte lucrări de lărgire și 
consolidare, iar în 2009, a fost sfințit paraclisul mănăstirii. 
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