
О Щ Е  Н О В И  П О С О К И
БЪЛГАРИЯ

 ИЛЮСТРОВАН ПЪТЕВОДИТЕЛ

РУМЯНА НИКОЛОВА    НИКОЛАЙ ГЕНОВ

ТОП ДЕСТИНАЦИИ

200
ОБЕКТА СНИМКИ

750
МАРШРУТА

30
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Преди година ви поведохме по 35 маршрута из България, за да 
се запознаете с 200 обекта на природата, историята и културата 
ù. Ако сте поели по тях, вече знаете, че те не са достатъчни, за 
да твърдим, че сме опознали страната. За да я обикнем, стига и 
един от тях. Но в която и посока да потеглим, ще ни изненадат 
непознати забележителности, ще ни омае неочаквана хубост, 
ще научим завладяващи истории. Дори само крачка встрани 
от най-популярните дестинации може да превърне всеки в 
първооткривател. Пътят е безкраен за любознателния. Той „жажда 
не засища, а ражда нова жажда“, както пише в древния индийски 
епос „Махабхарата“, защото разказва история без начало и без край.

Затова нека продължим по пътя. Каним ви да се отправим заедно 
по нови 30 маршрута, за да разгледаме нови 200 обекта. Отново 
предлагаме пътувания в различни райони на България. Някои 
ще съблазнят любителите на природата, други ще заинтригуват 
интересуващите се от история, етнография, култура, а много от 
маршрутите ще задоволят и едните, и другите, защото страната 
ни е рядко съчетание на двата безценни ресурса, които захранват 
туризма. Тя е сред земите, в които на удивително малка площ е 
съсредоточено максимално разнообразие на природни форми, а 
„асансьорът на историята“ в пределите ù слиза до най-долното ниво 
на началното заселване на Европа от човека и се изкачва нагоре по 
етажите през времена на сила, богатство и драматични обрати, на 
страдания и възторзи.

Маршрутите са подбрани така, че да позволяват бързо 
запознанство с най-значимите обекти по тях в рамките на ден-
два. Но същевременно са посочени възможности да удължите 
пребиваването си по местата, които обхождат, като включите 
и допълнителни забележителности или приятни занимания и 
отдих. Указани са начините за пътуване, най-подходящият сезон 
и времето, необходимо за осъществяването му, любопитни факти, 
препоръки за безопасност на пътуването, идеи за превръщането му 
в незабравимо преживяване и GPS координати на обектите*. Дадени 
са и възможности за разделяне на един маршрут на части, както и за 
съчетаването на няколко маршрута или части от тях. Ориентацията 
ви в избора на посока е улеснена и от 750 цветни снимки на 
забележителностите, към които ви предлагаме да се отправите, за да 
продължаваме да „плетем“ мрежата от туристически маршрути из 
България.

На добър час! И не си забравяйте фотоапаратите – очакват ви 
вълнуващи срещи с красотата и паметта на земята ни.

*GPS-координатите са свалени от Google Maps.



Маршрут 54 

12

Северозападен район
МАРШРУТ 
1 

Този район не е много популярен за туризъм, но ще бъдете изненадани 
колко природни и исторически обекти в него наистина заслужават да 

бъдат посетени. Ще бъдете сериозно затруднени, ако не сте си направили 
предварителен план какво да видите тук, защото той е наистина богат на 
забележителности. 

МЕЖДУ БОТЕВГРАД 
И МЕЗДРА

Часовниковата кула  
в Ботевград
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Северозападен район Маршрут 1

ЗА КОЛКО ВРЕМЕ:
Ако решите да обиколите 
всичките места, ще ви 
трябват поне 2 дни. Може 
да разделите маршрута на 
части, за всяка от които е 
достатъчен един ден.

КОГА
През всеки сезон, но в удобно 
за разходка време.

КАК:
Никаква специална 
екипировка за маршрута не 
е необходима освен удобни 
обувки. Той е лек, приятен 
и може да се премине от 
хора на всички възрасти. 
Придвижването може да 
стане и с велосипед.

ИНТЕРЕСНО:
В периода 1862–1864 г. 
на централния площад, в 
самия център на Ботевград, 
майстор Вуно Марков от с. 
Врачеш вдига часовникова 
кула, за която твърдят, че е 
най-високата в България.

До началото на маршрута може 
да се стигне с автомобил

Маршрутът може да се 
комбинира с маршрут № 2

Част от 
маршрута 

пеша

Подходящ 
за деца

Възможност
за велосипед

Необходима е 
екипировка

С. БОЖЕНИЦА / С. НОВАЧЕНЕ

БОЖЕНИШКИ УРВИЧ

МЕЗДРА И „КАЛЕТО“

ПЕЩЕРНА КАРТИННА ГАЛЕРИЯ 
КРАЙ С. ЦАРЕВЕЦ

ЦЪРКВАТА „СВЕТИ НИКОЛА“

1

2

3

4

5
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Козлодуй
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връх Ботев

Шабла
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Тополовец

Раброво
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СТАРА ЗАГОРА

ТЪРГОВИЩЕ
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Карлуково

Новачене Боженица

Миланово

Лютаджик

Лиляче Чирен

Раждавица

Бяла

Обзор

Несебър

Приморско

Созопол

Равадиново

Китен
Лозенец

Царево

Резово

Ахтопол

Синеморец

Тополовград
Асеновград

Свиленград

Маджарово

ИвайловградМомчилград
Крумовград

Елхово

Хлябово

Болярово

Маточина

Бегликташ

Михалич

Овчарово

Нареченски бани
Косово

Чепеларе

Пампорово

Мезек

Сеноклас

Бориславци
Долни Главанак

Равен
Татул

Гугутка

Нова ливада

Железино

Мандрица

Горно Луково
Долно Луково

Горна крепост

Бряговец

вр. Вихрен

Банско
Разлог

Мездра

Байкал
Гиген

Мадара

Боженци

Караново

Батошево
Елена

Тюленово

Калиакра

Българево
Каварна

Балчик
Оброчище

Белослав

Неново

Невша

Добрина
Равна

Рояк

Дългопол

Българи

Малко Търново

Бръшлян Стоилово

Черни връх

Рударци

Кладница

Боснек
Чуйпетлово

Бистрица

Баня

Добърско

Семково
Юндола

Белица

1
21

3 5

4

1
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Северозападен районМаршрут 1 

С. БОЖЕНИЦА / С. НОВАЧЕНЕ1

Предлагаме ви първо да се отправите на северозапад от Ботевград към с. Божени-
ца, разположено на 14 км от града. По средата на това разстояние ще минете през 

Скравена. Отбийте се да отдадете почит пред костницата (316 м.н.в.; 42°57'07.2" N  
23°46'06.6" E), събрала тленните 
останки на десетима Ботеви чет-
ници от групата на Георги Апос-
толов. Главите им, набучени на 
колове, били донесени за нази-
дание в селото на 3 юни 1876 г. 

Западна Стара планина завършва при прохода Арабаконак – през 1865 г. Мидхат 
паша прокарва оттук пътя, който свързвал София с Русчук. Този проход бил толкова 

важен, че тогавашното село Самунджиево се разраства и се превръща в град Орхание 
(днес Ботевград).

Костницата е построена 
през 1982 г. и е един 
от 100-те национални 
туристически обекта. 
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Северозападен район Маршрут 1 

При с. Новачене се отклонете вдясно от основния път 
и покрай коритото на р. Бебреш ще стигнете Божени-
ца. Пресичате през тесен каменен мост и след 4 км в 
южна посока стигате до табелка, според която чудно 
красивата церова гора, с височина на дърветата над 
20 м, е на възраст век и половина. На близката голя-
ма поляна в последната неделя на август се провежда 
фолклорен фестивал. Изградена е и почивна база с 20 
стаи, ресторант и плувен басейн. Тук трябва да остави-
те автомобила си.

Нагоре през гората, по маркирана 
пътека, след не повече от половин 
час ще стигнете до най-високия 
връх в околността със стръмни, 
почти отвесни от трите страни 
склона, където е средновековната 
крепост Боженишки урвич. Може 
би оттук рицарите са наблюдавали 
равнината и са въздишали по кра-
сотата ѝ. 

ТРАДИЦИЯ: 
Всяка година на 2 юни в селото се чества тържествено паметта 
на загиналите за свободата на България. Не забравяйте обаче, 
че Скравена е печално известна и с женския концлагер от 
времето на тоталитаризма, наричан благовидно трудово-
възпитателно общежитие.  

снимка: Димитър Боевски 
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Северозападен районМаршрут 1 

ЛЮБОПИТНО:
Едно забавно тълкувание свързва името на Боженица с 
френските рицари. Като преминавали по пътя през Лакавишкия 
рид на Предбалкана, погледнали надолу от най-високия му връх 
Острома (1027 м) и били смаяни от красотата на природата. 
Тогава един от тях възкликнал: „Боже, Ница!“.

КРЕПОСТ БОЖЕНИШКИ УРВИЧ2

Тази крепост става известна, след като 
при буря през 1919 г. голямо дърво 

пада и в основата му се открива надпис: 
„Аз, Драгомир писах: Аз, севаст Огнян, 
бях при цар Шишман кефалия и много 
зло патих. В това време турците воюваха. 
Аз държах за вярата на Шишмана царя.” 

Тази трогателна изповед за вярност към отечеството е с размери 3,3 м на 1,9 м. 

На южната страна на върха има чудни скали, подходящи за алпинизъм, въпреки че не 
могат да издържат конкуренцията на високите отвеси край Враца и Лакатник.

(575 м.н.в. 42°59'32.2" N 23°49'15.6" E)
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Северозападен район

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
Трите стени на крепостта са отчасти реставрирани. При 
разкопки край портата ѝ е открито съкровище от сребърни 
монети на цар Иван Шишман. Твърдината има две бойни 
кули. Открит е и кладенец за вода, дълбок повече от 10 м. А 
в най-високата част на Боженишки урвич има скална църква, 
където може да се различи частично графична фигура на 
конник. Разширената скална ниша до църквата вероятно 
е използвана за отшелническо жилище. Крепостта е била 
част от ранновизантийска отбранителна система. После е 
използвана в края на XIV в. като резиденция на севаст Огнян. 
Смята се, че Боженишки урвич е сред последните твърдини 
на цар Иван Шишман. 
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МЕЗДРА И „КАЛЕТО“3

От Боженица се връщате до Новачене и там излизате на шосето от Ботевград към 
Враца. След десетина километра ще стигнете до р. Искър и пътят ви продължа-

ва към Мездра по шосето София–Враца през Искърското дефиле. Само след 4–5 км 
на скалист рид над Искъра ще видите крепостта „Калето“ (212 м.н.в.  43°08'24.1" N  
23°42'15.3"E).  

Малко преди това вдясно става вли-
зането в града от югозапад. Тук още 
от най-дълбока древност са се преси-
чали най-важните пътища в района. 
Затова е вдигната крепост с изключи-
телно важно стратегическо значение, 
използвана над 50 века. Стените на 
крепостта са били с височина почти 6 
м. При изследването ѝ са открити ос-
танки от две праисторически селища 
и едно тракийско на местното племе 
трибали. 

Град Мездра и крепостта „Калето“
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ЛЕГЕНДА:
По време на разкопките архео-
лозите попадат на единственото 
намерено досега у нас „Светили-
ще на тура“. Още в езически вре-
мена е съществувало вярването, 
че дивото говедо е крепяло света 
на рогата си. Намерени са много 
римски и византийски монети и 
украшения, но особена интересна 
е една бронзова отливка на орел, 
свещената птица на Римската 
империя. 

Крепостта е разрушавана няколко пъти, а 
когато идват Аспаруховите българи, върху 
руините ѝ построяват град. За последен път 
твърдината е срината, когато Василий II, 
наричан Българоубиец, завладява Северо-
западните български земи.

Днес „Калето“ е добре реставрирано – може 
да разгледате и интересен музей, събрал 
много от находките от неговите пет истори-
чески периода.
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ПЕЩЕРНА КАРТИННА ГАЛЕРИЯ КРАЙ С. ЦАРЕВЕЦ4

За да я видите, тръгнете по второстепенното асфалтово шосе към с. Царевец, което 
е на 7 км от Мездра. Преди да поемете по него, се спуснете по стръмния черен път 

към реката и ще бъдете удивени, че тук в скалите ви очаква истинска картинна гале-
рия от миналото, за която мнозина дори и не са чували. Тя се намира в двата съседни 
скални масива при широкия завой на Искър – Средния камък и Говедарника. 

За да ги достигнете, ще трябва да се пребо-
рите с истинска джунгла, но усилията ви ще 
бъдат възнаградени (218 м.н.в. 43°08'20.6" 
N 23°47'10.8" E). В скалите има 29 недълбоки 
пещери и ниши, отрупани с безброй скални 
рисунки и надписи. 
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ИСТОРИЯ:
През 1962 г. географът Михаил Мичев от 
Царевец първи съобщава за графитите, 
като прибързано ги съотнася към втората 
половина на ХVІІІ в. След него спелеоло-
гът Петър Трантеев прекопирва надписите 
и ги публикува. Допуска се, че в близкото 
село някога е имало школа за граматици, 
а имената на някои от тях са издълбани в 
пещерите. 

Тогава се оформя мнението, че могат да се 
отнесат към периода между VІІІ–ХVІ в.
През 1979–1980 г. три експедиции, ръково-
дени от Георги Антонов, които включват 
в състава си изкуствоведи, спелеолози, 
художници, епиграфи, геолози и фотогра-
фи успяват да прекопират от стените на 
пещерите в Средния камък и Говедарника 
над 700 рисунки и 30 надписа. Към рисун-
ките проявяват интерес и много чуждес-
транни учени, сред които и всепризнатият 
ас в областта на скалното изкуство, руският 
акад. Алексей Окладников. 
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Много от рисунките тук показват родство с 
древнотюркското скално изкуство от Централ-
на Азия и изследователите не отхвърлят иде-
ята за техния прабългарски произход. Някои 
знаци като „затворената свастика” се покриват 
с тези от Плиска, Преслав, от старобългарския 
манастир при жп спирка Равна край Провадия 
и Мадара от времето на Първото българско 
царство. 

Сред изобразените животни най-многобройни 
са елените и конете, а известно е, че дълго след 
приемане на християнството у средновеков-
ните българи продължават да битуват и ези-
чески традиции 
и вярвания. И 
двете животни 
са свързани с 
древния култ 
към слънцето. 

При човешките фигури лицето е предадено съвсем схе-
матично във фас, докато краката са в профил и това им 
придава динамика. Някои фигури са с вдигнати нагоре 
ръце – ритуален жест на молитва. Доста надписи на-
сочват към опустошителни татарски набези.

:

ЛЮБОПИТНО:
Надписите в Царевец разказват и за най-обикновени случаи 
от живота на хората, понякога дори не особено благопри-
лични: „Писахъ (името не се чете добре) коги ебахъ Цона на 
коприва“.Като пише „коприва“ самохвалкото има предвид не 
растението, а си е послужил с един отдавна забравен израз, 
който означава „тайно, скришом, тихомълком“. 

18+
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В самия център на с. Царевец е 
малък, но забележителен каме-

нен храм от XIII–XIV в. 
Легенда разказва, че преди много 
години, когато турците масово уни-
щожавали християнските църкви у 
нас, по незнайни причини я поща-
дили, но изболи очите на изографи-
саните по стените светии. По-късно 
богомолците запълнили дупките с 
восък. Вдясно от входа е изгладен камък, върху който има надпис. Предполага се, че 
неговият автор е учил в съществувалото до 1857 г. килийно  училище. 

Това, което отличава този храм, е, че иконостасът му е зидан и олтарните икони са 
били рисувани върху него. Подобен има само в църквата на с. Добърско, но там ико-

ните са дървени. Изглежда, взиданите на места 
в стените глинени гърнета са за подобряване на 
акустиката. Във вътрешността, по източната стена, 
са запазени прекрасни стенописи по православния 
канон. В двора на църквата мога да се видят из-
кусно издялани надгробни плочи от мрамор. 

Доста по-късно, през 1844 г., тревненецът Ангел 
Симеонов изработва дървен иконостас на църква-
та, а местният даскал Петко Танов изписва иконите 
му. За съжаление, повечето са отмъкнати от злос-
торници. Няколко от запазените можете да видите 
във Врачанския исторически музей.

ЦЪРКВАТА  „СВЕТИ НИКОЛА“ 5
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Олтарът на църквата „Св. Никола“
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