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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 

и от държавния бюджет на Република България

информационен бюлетин
Проект BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 

"Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България"

Министър АнгелковА присъствА нА 
откривАнето нА пещерА „венецА“ зА посетители

Eдна от най-красивите пещери в 
България вече е открита за посетите-
ли и всеки може да я разгледа. Това 
каза министърът на туризма Николина 
Ангелкова на откриването на пещера 
„Венеца“ за посетители в село Орешец, 
Видинска област. На церемонията при-
състваха народният представител 
Владимир Тошев, областният уп-
равител на Видин Момчил Стан-
ков, кметът на община Димово 
Лозан Лозанов, кметът на село 
Орешец Костадин Филипов и др. 

„Благодарение на програмите 
за трансгранично сътрудничест-
во и развитие на селските райо-
ни това вече е един завършен и 
напълно социализиран туристи-
чески обект“, каза министър Ан-
гелкова. По думите й предстои 

пещерата да бъде включена в маршру-
тите, които Министерството на туризма 
разработва, което ще я превърне в още 
по-популярен туристически обект.

Пещера „Венеца“ вече е обновена 
и достъпна за всички благодарение 
на европейския проект „Чудните пе-

щери“, финансиран от Програмата за 
трансгранично сътрудничество. По нея 
са създадени два проекта – за социа-
лизиране на „Венеца“ и   за сръбската 
«Райкова пещера», които са на обща 
стойност близо 100 хил. лв. По Програ-
мата за развитие на селските райони 

2007-2013 г. във „Венеца“ са изградени 
художествено осветление и достъп за 
посетителите, като тези дейности са на 
стойност над 150 хил. лв.

Природният феномен се намира на 1 
км югозападно от село Орешец към об-
щина Димово, област Видин, и на около 
13 км от скалния град Белоградчик. Тя 
е рядко красива, подземните коридо-
ри са с дължина 200 метра, на които са 
разположени 5 зали. 

 Снимки: venetsa.org
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Вътре могат да се видят красиви ста-
лактити и сталагмити, както и причудли-
ви образи от ледени кристали. Образу-
ванията са цветни и учените обясняват 
образуването им с липсата на кислород, 
при което водата кристализира, а раз-
личните цветове се получават от раз-
личния състав на глината и скалите.

Днес пещерата е готова да посреща 
гости от България и от света – напра-
вена е пътека, поставено е осветление, 
изграден е заслон, има туристически 

информационен център и предстои да 
бъде открит втори. Ще бъдат изградени 
400 м път и паркинг. Оформени са пе-
шеходни пътеки над пещерните обра-
зувания. Във вътрешността на лабирин-
та могат едновременно да влизат по 15 
души. Целият маршрут е дълъг около 
200 метра и той ще може да бъде раз-
гледан за час и половина.

Министър Ангелкова посети и кре-
постта „Кастра Мартис“ в град Кула, 
която е сред 50-те малко познати турис-

крепост „кАстрА МАртис“ и ДрУги 
зАБелеЖителности в рАЙонА нА виДин 

За контакти:

С. орешец, община Димово 
Тел: +359 884 572 372 
email: pr@venetsa.org 

Website: www.venetsa.org 

Министър АнгелковА присъствА нА 
откривАнето нА пещерА „венецА“ зА посетители

Град Кула се намира в Северозападна 
България, на 35 км югозападно от град 
Видин. Останките на късноантичната 
крепост, която е един от 50-те малко по-
знати туристически обекта в България, 
се намират в самия център на град Кула, 

в историческия парк „Кастра Мартис”. 
Мястото е достъпно от всички посоки, 
има и поставени указателни табели на 
изходните и входните артерии на града. 

През 1965 г. крепостта е обявена за ар-
хитектурно-строителен паметник.

Възникването на крепостта е свърза-
но с историята на българските земи през 
римската и ранновизантийската епоха 
(І-VІ в.). Тя е охранявала важния римски 

път от Бонония (Видин) за Сингидунум 
(Белград). При археологически проуч-
вания е установено, че преди изграж-
дането на крепостта, по същия склон, 

крепост „кастра Мартис“, град кула 
на който е разположена, е съществу-
вало малко тракийско селище, в което 
животът е започнал още през първото 
хилядолетие преди новата ера и продъ-
жил и през първите векове на Римската 
империя. „Кастра Мартис” се състои от 
две части, които са строени в различни 
периоди – малко квадратно укрепление 
– квадрибургий, и кастел, който е разпо-
ложен до него. В края на ІV в. крепостта 
е претърпяла разрушение при готските 
нашествия, но най-много пострадала от 
хунските набези през първата половина 
на V в. Днес в музейна сбирка са пока-
зани разнообразни сечива: земеделски, 
скотовъдни, каменоделски, дюлгерски 
и други, които са използвани в стопан-
ството на войсковата част, която е била 
разположена в крепостта. За бита на 
обитателите свидетелстват глинени лам-
пи и различни по форма съдове. Изло-
жени са и бронзови фибули и монети от 
ІV-V в. Върховете на копия и стрели сви-
детелстват за бурните събития, които е 
преживяла крепостта. За посетителите 
е изградена панорамна площадка към 
главната улица на града, която предос-
тавя възможност да се види красотата 
на крепостта в целия й вид. Осигурено е 
и нощно осветление на кастела.

тически обекта и е част от кампанията 
за насърчаване на вътрешния туризъм, 
финансирана по Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
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За контакти:

музей „конака“
тел.: 094 601 713

работно време: от понеделник до неделя
09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

музей „кръстатата казарма“
тел.: 094 601 633

работно време: от понеделник до петък
09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Средновековна крепост „баба Вида“
тел.: 094 601 705

работно време: от понеделник до неделя
09.30 - 17.30 ч. (летен сезон)
10.00 - 17.00 ч. (зимен сезон)

исторически музей Видин
тел. 094/ 601710 - директор; тел. 094/ 

601707 - уредници
e-mail: museumvd@mail.bg

www.museum-vidin.domino.bg

крепост „Баба вида“, гр. видин 

конакът и кръстата казарма, гр. видин

Крепост „Бабини Видини Кули” позната още като „Баба Вида”, се 
разпростира на 9,5 дка на брега на река Дунав. Намира се в север-
ната част на град Видин. Изградена е върху остански на античния 
град Бонония. „Баба Вида” отваря врати за посещения през 1958 
година, като в крепостта е подреден и музей. Първите разкопки 
от 1956 до 1962 г. разкриват останки от римската, византийската, 
раннобългарската, къснобългарската и османската епохи. През 
1964 г. средновековният замък е обявен за паметник на културата 
с национално значение. Обектът е заобиколен от ров, който ня-
кога се е пълнил с вода от река Дунав, а мостът е бил подвижен. 
„Баба Вида” имала девет ъглови и междинни кули, а стените и ку-
лите завършвали с бойници. При разкопки са открити и основи на 
параклис от ХІІІ – ХІV век. Днес, за посещение от туристи са достъпни 
две от кулите. В крепостта има затвор, в който могат да бъдат разгле-
дани уреди за изтезания, фигури на палач и затворник. На една от 
терасите са експонирани топове и бесило. Крепостта е една от най-

крепост „кАстрА МАртис“ и ДрУги 
зАБелеЖителности в рАЙонА нА виДин 
Продължава от стр. 2

Конакът и Кръстатата казарма в гр. Ви-
дин също са сред 50-те малко познати ту-
ристически обекта в България. 

Сградата на „Конака” е архитектурен 
паметник на култрата. Изградена е през 
18-ти век, като някога нейното предназ-
начение е било за турско полицейско уп-
равление. През 1956 г. става музей, който 
днес е част от Регионалния исторически 
музей - Видин. В момента там са изложени 
експозиции, които проследяват историята 
на Видинския край 
от древността до 
Освобождението. В 
музея се намира и 
известната статуя 
„Почиващия Хера-
къл”, произхожда-
ща от развалините 
на античния град 
Рациария (с. Ар-
чар). Пак от там е и 
изложената ориги-
нална подова мо-

запазените средновековни отбранителни съоръжения в България. В 
„Баба Вида” се намира и летният театър на град Видин, в който се 
провеждат концерти, театрални постановки и други мероприятия. 
До крепостта има обозначителни табели, такива са поставени още 
преди входа на град Видин.

зайка, намерена в крайград-
ска вила. Посетителите могат 
да разгледат голямо многоо-
бразие от керамични съдо-
ве, глинени лампи, предмети 
за бита и богата експозиция 
с находки от римски репу-
бликански и императорски 
монети.

„Кръстатата казарма” е 
построена през 1801 г. по по-

ръчка на местния владетел Осман Пазван-
тоглу и е била предвидена за нуждите на 
османските войски в града. Преди това на 
нейно място се е намирала градината на 
Стария сарай - двореца на пашата. Покрит 
дървен мост я е свързвал с построената в 
съседство оръжейна работилница. Архи-
тектурата на „Кръстатата казарма” е много 
интересна, като се отличава с множество 
коридори, стълби и отделения. Построй-
ката на „Кръстатата казарма” е двуетажна, 

а името й идва от това, че е във формата 
на равнораменен кръст. След Освобож-
дението служи едновременно за съд и 
за казарма на българската войска, а през 
1965 – 1967 г. постройката е реставрирана 
и адаптирана за музей. Днес „Кръстатата 
казарма” е част от регионалния музеен 
комплекс във Видин и поради уникалност-
та на сградата е обявена за паметник на 
културата от местно значение. 


