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

София ще бъде поСетена от почти 
1 млн. чужди туриСти през 2015 г. 

София ще бъде посетена от почти 
1 млн. чужди туристи с престой през 
2015 г. Столицата ни се нарежда на 
89-то място сред 132 града в света го-
дишната класация MasterCard Global 
Destination Cities Index 2015 на най-
предпочитаните международни дес-
тинации. Посещенията с преспиване 
се очаква да се увеличат през 2015 г. 
със 7,4% в сравнение с миналата годи-

на и с 6,3% за целия период от 2009 г. 
досега. В сравнение с 2014 г. столицата 
столицата ни се издига с две позиции 
от 91-вото място. Според проучването 
през тази година международните ту-
ристи в София се очаква да похарчат 
479  милиона долара, което е с 0,8% 
повече в сравнение с 2014 г. Сред ев-
ропейските градове българската сто-
лица е поставена на 30-то място сред 

36 града, като запазва позицията си от 
2014 г. 

На първо място в класацията за най-
предпочитаните международни дес-
тинации отново остава Лондон за пети 
път през последните седем години. 
Според проучването, през 2015 Лон-
дон ще бъде посетен от 18.82 милиона 
международни туристи, с което изпре-
варва втория в класацията Банкок. 
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СофийСка Света гора 

Продължава на стр. 3

Началото на манастирския комплекс Мала или Софий-
ска света гора е положено през XIII в., когато са изградени 
повечето от манастирите в Софийско. Комплексът включва 
14 манастира, разположени по протежението на планина-
та Витоша и съседните й планини. Комплексът възниква 
спонтанно и се формира в продължение на векове. Главен 
манастир първоначално бил Бистришкият, от който днес е 
останала църквата „Свети Георги” в с. Бистрица. Най-значи-
телните манастирски обители са разположени в околните на 
София планини, като част от тях са запазени и до днес. Това 
са Драгалевският манастир „Св. Богородица”, Кокалянският 
манастир „Св. Архангел Михаил”, Черепишкият „Успение Бо-
городично”,   Етрополският „Света Троица”, Осеновлашкият 
„Седемте престола” и др. Недалеч се намират и манастири-
те в Пернишко – Калкаският манастир 
„Св. Петка”, Радомирско-Радибошкият 
манастир „Св. Троица”, Земенският ма-
настир „Св. Йоан Богослов”, Пещерският 
манастир „Св. Никола”, Брезнишко-Би-
линският манастир „Св. Архангел Миха-
ил”, Ребревският манастир „Св. Никола” и 
Гигинският манастир „Св. Безсребреници 
Козма и Дамян”, Трънско-Неделнишкият 
манастир, Глоговишкият и Мисловшкият 
манастир, Годечко-Чепърлинският, Раз-
боишкият, Шумският, Маловският, По-
норският и Василовският манастир.

Около манастирите от Мала Света 
гора, които през вековете са средища на 
народния дух и култура, постепенно се 
създават селища, които днес са част от 
София.

Черепишкият манастир „Успение 
богородично”  е разположен в Искър-
ското дефиле на Стара планина, на 2 км 

югозападно от с.  Лютиброд  и на 29 км югоизточно от  град 
Враца. Манастирът е построен по времето на цар Иван 
Шишман (управлявал 1371-1393 г.). Жилищните сгради, кои-
то посетителите на манастира могат да видят днес, са по-
строени през 1836 г. През 1784 г. в скалите над манастира 
била изградена костница на два етажа, чиито параклис е 
посветен на „Св. Йоан Кръстител”. В средата на ХІХ в. някои от 
сградите на манастира са унищожени при срутване или по-
жар, но през следващите години отново са изградени. Хра-
мовият празник е на 15 август – Денят на Света Богородица.

Край кв. Драгалевци в София, на около 1,5 км в югозапад-
на посока се намира Драгалевският манастир „Св. бого-
родица Витошка”. Той е създаден от цар Иван Александър 
(управлявал 1331 – 1371 г.) около 1341 г. и оцелява след 

завладяването от османците 
през 1382 г. Църквата на мана-
стира е обновена и зографиса-
на през 1476 г. Манастирският 
комплекс се състои от църква, 
жилищни сгради и стопански 
постройки. През XVII в. тук е 
имало и килийно училище. 
Светата обител е давала убе-
жище на революционера Ва-
сил Левски (1837 – 1873 г). Ма-
настирът е обявен за паметник 
на културата. В библиотеката 
му се съхраняват старопечат-
ни богослужебни книги и ръ-
кописно четвероевангелие от 
1534 г. Храмовият празник е на 
15 август, Денят на Света Бого-
родица.
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За контакти:

туристически информационен център – София 
Адрес: гр. София, бул.„Цар Освободител” №22 

Тел: +359 2 491 83 44, +359 2 491 83 45 
e-mail: tourist@info-sofia.bg 
Website: www.visitsofia.bg 

Продължава от стр. 2

кокалянският манастир „Св. архангел михаил” е на 
няколко километра от с. Кокаляне, в източната част на Пла-
на планина. Той е бил свързан с път с Бистришкия, Драга-
левския и Боянския манастир. Недалеч от него се намира-
ла крепостта Урвич, която е една от последните български 
крепости, превзети при нашествието на османските турци. 

Манастирът е основан по време на Второто бъл-
гарско царство (1185 г. – 1393 г.), а по време на 
османските нашествия е разрушен. През XIV в. е 
възстановен. От XIV до XIX в. често е бил напа-
дан и ограбван. През 1898 г. е издигната новата 
църква. От старата е останал само един каменен 
надпис. Комплексът включва църква, паракли-
сите „Успение Богородично” и „Св. Иван Рилски”, 
както и жилищни и стопански сгради и камба-
нария, построена през 2000 г. В него се пазят 
известният Кокалянски сборник от XVI в., както 
и реликви, свързани с царуването на послед-
ния средновековен владетел цар Иван Шишман 
(управлявал 1371 – 1395 г.). Манастирът има два 
храмови празника – на 8 ноември се чества Де-
нят на свети Архангел Михаил, а на 15 август – 
Денят на Света Богородица. Манастирът е обя-
вен за паметник на културата.

етрополският манастир „Света троица” се 

намира на около 6 км източно от град Етрополе. Счита се, 
че е основан през XII в. Представлява комплекс от църква, 
жилищни и стопански сгради. Църквата е строена през 1859 
г. Комплексът включва и два параклиса – „Св. Йоан Кръсти-
тел” и „Св. св. Козма и Дамян”. През XVI – XVII в. манастирът е 
бил най-голямото духовно средище в Северна България. До 

него се намира карстовият извор Варовитец, 
който образува красив водопад. Манастирът 
е обявен за паметник на културата. Храмови-
ят празник е на Петдесетница (Деня на Света 
Троица).

осеновлашкият манастир „Св. богоро-
дица” е по-известен с името „Седемте прес-
тола”. Разположен е в подножието на Стара 
планина, на 15 км от гара Елисейна. В близост 
до него в миналото се е намирала крепостта 
Латинско кале. Според легендата е основан 
през XI в. Разрушаван и възстановяван е не-
колкократно. Църквата в днешния си вид е 
съградена и възстановена през 1815 г. Името 
й идва от седемте престола (параклиса), кои-
то са обособени със стени в купола, между 
раменете на основния кръст. Уникален па-

метник на културата е дървеният полилей „Хоро”, съставен 
от 15 отделни части и подарен от жителите на с. Лесков дол. 
Храмовият празник на манастира е 8 септември – Рождество 
на Пресвета Богородица.

СофийСка Света гора 
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екопътека „калето“ край обзор 

ЗабележителноСти по екопътеката: 

Чешмата на мечката – капкиран извор с лечебна минерал-
на вода, характеризираща се с мек и приятен вкус. Водата има 
лечебни и профилактични свойства при заболявания на орга-
ните на движението (от възпалително, травматично и невроген-
но естество), както и на кожата. Питейни процедури и програми 
се препоръчват за общо прочистване на организма. Леко не-
приятната й миризма на развалени яйца се дължи на наличието 
на сяра. Водата е здравословна за пиене, той като детоксикира 
кръвта, освобождавайки я от тежки метали, което я прави не-
заменим помощник в борбата с възпалени стави, сухожилия и 
мускули, подобрява имунната система, предотвратява прежде-
временно стареене, има антиалергичен ефект, забавя оплеши-
вяването. 

каменна мечка - пазителка на чешмата, е изградена през 
1973г. Тя символизира майчината грижа и предпазва от боле-

сти.  Според легенда мечката е произлязла от момиче, чиято ис-
тинска майка починала. Оженил се бащата втори път, но маще-
хата била зла жена. Всеки ден изпращала момичето на извора с 
чувал черна вълна и със заръката да я пере, докато не побелее. 
Момичето се трудело от сутрин до вечер, но, разбира се, никога 
не успявало да избели вълната. Молило се на Господ, молило се 
и накрая той отговорил. Казал на момичето да наметне вълната 
върху гърба си като козина и го превърнал в мечка. Ето затова 
мечката ходи на два крака и често помага на хората, които са 
се загубили в гората. Заради своите лечителски и предпазващи 
способности, мечката не е сред животните, които се убиват при 
лов, с изключение на стръвниците, които нападат животни и 
дори хора. 

Продължава на стр. 5

Екопътека „Калето” свързва северозападните 
покрайнини на град Обзор и средновековната 
крепост „Калето“ и е с обща дължина около 2 200 
м. По асфалтиран път може да се стигне пеша 
или с автомобил до местността „Габъра”, а от там 
се тръгва пеша по пътека, обградена с девствена 
растителност и свеж прохладен въздух с мирис 
на бор. След 300 м. вдясно има разклонение от 
пътеката, по което се стига до местността „Аяз-
мото”, където има изграден туристически заслон 
с обезопасено огнище и маса, и чешма с про-
хладна изворна лековита минерална вода. 

Харесваната и посещавана както от туристи, 
така и от местни жители първомайска поляна 
се намира в северозападните покрайнини на 
град Обзор. Тя е с обща площ приблизително 2 
дка и средна надморска височина 65м., а преди 
да попаднете на поляната, ще преминете през 
чешма, с лековита минерална вода и емблема-
тичната нейна пазителка – каменната мечка.
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За контакти:

туристически информационен център - гр. обзор
Тел: +359 556 35 124

e-mail: obzor_info@mail.bg 

Продължава от стр. 4

Скален водопад - Встрани от Първомайска поляна по тяс-
на пътечка се стига до красив планински водопад. Заставайки 
край водопада, невъзможно е човек да остане безразличен 
към великолепната гледка. Падащата от височина 10м. вода се 
разбива в скалистото легло на рекичката и образува блестящи 
фойерверки от ситни водни капчици. Несъмнено през летния 
сезон най-атрактивно и разхлаждащо ще ви подейства спуска-
нето до самия водопад.

местността „аязмото” /светото място, лековитият извор/ 
се знае от незапомнени времена от местното население като 
лечебно място, за чудатостта на извора се носят множество 
легенди и предания. Намерените тук тухли от времето на 
Римската империя са доказателство, че това място е облаго-
родявано и тачено още от древността. Местните вярват, че 
водата от извора има лечебни свойства. Някога хората от Об-
зор правили тук  водосвет с курбан на 21. май – празника на 
Свети Константин и Елена. Пиенето на вода от аязмото носи 
здраве и дълголетие. Според вярванията на местните болни-
те трябва да закичат на някое дърво около аязмото конец от 
дрехата си. Така  болестта им преминава през конеца и се са-
моунищожава. 

иЗВорът  
на СамоДиВата

Легендата разказва, че в Обзор, тогава Козяк, живяла кра-
сива, работлива и скромна мома с дълги руси коси и чародеен 
поглед на име Калина.  Искали я много момци, ала тя си имала 
либе Георги, стража в крепостта „Калето“, намираща се в плани-
ната над селото. Двамата млади рядко се виждали, като си има-
ли тайно място насред планинана, близо до голямата поляна, 
между минералния извор, където девойката ходила за вода и 
крепостта „Калето”. 

Дошъл обаче, един ден, богат и имотен жених от далечно 
село, да иска ръката на Калина и родителите й охотно я сгодили 
за богаташа, без да я питат. А тя плакала и дума не давала да се 
издума за сватба – все отлагала, вехнела,  надявала се Георги да 
я открадне някоя вечер и да заживеят щастливо в планината. 
Но любимият й не идвал, въпреки, че Калина често му праща-
ла хабер и ходела на тяхното тайно място в гората, където той 
престанал да идва. 

Годеникът напирал за сватбата, затова тя решила да избяга 
и сама да отиде при Георги. Написала на родителите си про-
щално писмо и тръгнала. Но като намерила Георги, той не й се 
зарадвал, защото вече бил женен  за друга. 

Калина останала сама и безутешна в безлюдната планина. 
Отчаяла се, премаляло й. Чудила се какво да стори, защото 
била посрамила вече родителите си, била погазила бащината 
си дума. Плакала и плакала. И взела решение да сложи край 
на мъките си. Взела торбата с дрехите си, вързала ги една за 
друга, като направила от тях здраво дълго въже, провесила го 
на близкия бор и сложила край на живота си. 

Същата вечер било Задушница и пълнолуние. Когато стана-
ло полунощ, в миг тялото на Калина се озарило в светлина и тя 
се съживила. Но не била вече същата девойка, а се превърна-
ла в самодива. Разказват, че виждат самодивата Калина често 
около това място, където от нейните сълзи бликнал извор. За-
това местните го нарекли извора на самодивата. 

крепоСтта калето
След въстанието на Асен и Петър срещу византийското вла-

дичество над българските земи и възстановяването на Втората 
българска държава през 1185г., българите започнали да строят 
на много места крепости с малки размери - феодални замъци.

В края на XII-ти и началото на XIII-ти в. Обзор също става цен-
тър на феодално владение, чийто господар построява нова фе-
одална крепост в близост до селището, на северозапад от него с 
името Козяк. Названиеието на крепостта постепенно изместило 
тогавашното име на Обзор “Теополис”/град на Бога/ и скоро се-
лището също започнало да се нарича Козяк. 

Според историците и основателите на научната археология 
в България чешките братя Шкорпил средновековната крепост 
„Козяк” се е състояла от две части. Предната част като по-дос-
тъпна е била здраво съградена във формата на неправилен 
шестоъгълник. Втората се намирала  по-ниско на север и  имала 
четириъгълна трапецовидна форма. 

Днес на мястото на крепостта „Козяк”, или както местните на-
ричат местността „Калето” /крепостта/, останки от крепостните 
стени почти липсват. 

*Информацията и снимковият материал са предоставени от 
ТИЦ - Обзор

екопътека „калето“ край обзор 


