
Инициативата “Опознай България - 100 на-
ционални туристически обекта” съще-
ствува още от 1966 г. и след известно пре-

късванебевъзстановенаотминистъранаспор-
таВасилИванов-Лучанопрез2003г.Предидни
туристическият министърНиколинаАнгелко-
ва и визионерът Соломон Паси предложиха
кампанията да стане общоевропейска.
Настоящата кампания се организира отБъл-

гарскиятуристическисъюз.Организацията,аи
всеки обект, включен в инициативата, прода-
ват специални книжки с място за 100 печата от
стоте най-популярни обекта. При събирането
на 25 печата се получава бронзова значка, при
50 - сребърна, а при 100 - златна.Носителите на
златни значки участват всяка година в томбола
с награди - екскурзии и летувания в чужбина.

Кои са 100-те национални
туристически обектатуристически обекта

виж как ТУРИЗЪМ 16-1718 февруари 2018 г.

В момента около 80 хил. души притежават
такива книжки, като освен българи има граж-
дани на Германия, Дания, Русия, Франция,
САЩ,Сърбия,Украйна.Носителитена златни
значки са около 8900 души.
От възстановяване наинициативата през 2003 г.

досегатуристическитеобектисеувеличиханякол-
копътиивмоментасаблизо500.Задасепридобие
златна значка обаче, не е нужно да се посещават
всичките, тъй като в книжката има място само за
100печата.Затовановитеобектинесеномериратс
цифрите над 100, а във всяко населено място, в
коетоиманационаленобект,наследващияседава
същият номер. Например в Банско обектите са
пет, но всички носят номер 1 и притежателят на
книжкататрябвадаима самоединпечатотнякой
от петте.

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Несебър

Архитектурно-историческият резер-
ват в Несебър “Старият град”, е дълъг
само 850 и широк 350 м. През различни-
те периоди от своето съществуване е за-
губил 1/3 от територията си, която е про-
паднала в морето. Останки от крепостни-
те му стени и сега могат да се видят под
водата на около 80 м от брега.

Поморие

В Поморие солниците за добив на
морска сол съществували още преди ос-
новаването на града. Музеят в Поморие
е единственият в България и на Балкани-
те специализиран музей за производ-
ството на сол чрез слънчево изпарение
на морска вода.

Поморийското езеро е естествена
свръхсолена лагуна. Зоната предлага
рядко съчетание на условия за живот,
които позволяват развитието на много
рядък комплекс от соленолюбива расти-
телност и животни.

Бургас

Природозащитният център “Пода” в
Бургас е първата защитена територия в

България, създадена по предложение на
Българското дружество за защита на
птиците, което я стопанисва. На терито-
рия от малко повече от 1 кв. км са уста-
новени 273 вида птици.

Един от символите на Бургас е кате-
дралният храм “Св. св. Кирил и Мето-
дий”, най-старата християнска обител в
града. Основите му са положени през
1895 г., но е завършен през 1907 г.

Малко Търново

Историческият музей в Малко Тър-
ново е създаден през 1983 г. Експози-
цията му е разположена в четири къщи с
типична възрожденска архитектура - па-
метници на културата.

Историческата местност Петрова ни-
ва се намира на 20 километра от Малко
Търново. На Преображение през 1903 г.
там 47 делегати на конгреса на Вътреш-
ната революционна организация на бъл-
гарите от Тракия вземат историческото
решение да подкрепят избухналото по-
рано в Македония Илинденско въстание.

Созопол
Откритият през 1961 г. Археологиче-

ски музей в Созопол е един от най-бо-
гатите в страната. В него са изложени
експонати от града държава Аполония
Понтика, съществувал на това място
през VI век пр.Хр. Притежава и най-бога-
тата в България сбирка от антични съдо-
ве, извадени от морето с помощта на ле-
ководолази.

Царево

В основата на Oбщинския историче-
ски музей на Царево, открит през 2012
г., лежи откритото тогава край Синемо-
рец сребърно монетно съкровище. Обо-
собен е и етнографски отдел, в който
центърът е нестинарството. Това е най-
големият и богат музей на юг от Бургас.

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Варна

Историята на Военноморския музей
във Варна започва през 1883 г., когато
офицери от Дунавската флотилия в Русе
събират старини. За публика е отворен
от 1923 г. В експозицията са включени
почти 1000 експоната, които проследяват
хронологически корабоплаването по бре-
говете на нашите земи от дълбока древ-
ност.

Варненският регионален исторически
музей е създаден от пионерите на бъл-
гарскатаархеология -братятачехиКарели
Херман Шкорпил. В неговите фондове се
пазят повече от 100 000 предмета.

Девня

Музеят на мозайките в Девня пред-
ставя римски и ранновизантийски мозай-
ки от Марцианопол. Изграден е върху
част от античните основи на сградата с
мозайки, строена по времето на Констан-
тин Велики.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ

Велико Търново

Хълмът Царевец с дворцовия и па-
триаршеския комплекс са центърът и съ-
рцето на средновековната българска
държава. Оттам се е управлявала държа-
вата в светския смисъл, както и духовни-
ят живот на Българската църква. Укрепе-
ният хълм днес е цял туристически ком-
плекс, в който често се организират съ-
бития, свързани с българската история и
с важни годишнини.

Регионалният исторически музей
във Велико Търново е най-старият извън-
столичен исторически музей, основан
още през 1871 г., в чиито фондове се съ-
храняват над 200 хил. експоната. Много
от тях са с национално и европейско
значение като например Хотнишкото
златно съкровище или “Неделник” на Со-
фроний Врачански.

Създаденото през XIV век близо до Ве-
лико Търново село Арбанаси е включе-
но в списъка на световното културно на-

следство на ЮНЕСКО. Обектите, отворе-
ни за посещение в селото, са Констанца-
лиевата къща и двете действащи църкви -
“Рождество Христово” и “Св. архангели”.

Свищов

Родният дом на Алеко Константинов
е дарен на свищовската община още
приживе на големия български писател.
Той е роден в него през 1863 г. Тъй като
е една от най-забележителните сгради
по онова време, в нея отсяда при посе-
щението си по време на Руско-турската
война император Александър Втори.

Елена

Родната къща на бореца за църков-
на независимост Иларион Макарио-
полски и брат му Никола Михайловски –
баща на писателя Стоян Михайловски, е
запазена до днес. В една от стаите є
през 1863 г. е основано местното читали-
ще “Напредък”.

Архитектурно-историческият ком-
плекс “Даскалоливница” в Елена е из-
граден около построената през 1844 г.
сграда, приютила първото българско
класно училище. В него получават обра-
зование едни от най-видните дейци на
Българското възраждане.

ВИДИНСКА ОБЛАСТ

Видин
Видинският исторически музей води

началото си от 1910 г., когато в града е

създадено археологическо дружество и
се прави музейна сбирка. Днес музейни-
ят фонд съхранява над 63 000 експоната.

Крепостта Баба Вида е единствената
изцяло запазена средновековна българс-
ка крепост, играла роля както на отбра-
нително съоръжение, така и на владе-
телски замък. Построена е в края на X
век, но придобива завършен вид през
XIV век при цар Иван Страцимир.

Образуването на пещерата Магура е
започнало преди около 15 млн. години.
Първите следи от човешко присъствие в
нея са от 8 хиляди години преди новата
ера. Защитената от ЮНЕСКО природна
забележителност е един от най-големите
туристически обекти в Източна Европа.

Белоградчик

Историческият музей в Белоградчик
сенамиравПановатакъща–едноистинско
бижу от Българското възраждане. Той има
забележителна колекция от икони, рисува-
ни от майстори от Трявна и Дебърско.

Природният феномен Белоградчиш-
ките скали се е образувал преди около
230 млн. години от наслояването на пя-
съчно-мергелни скали. По-късно те са се
озовали на дъното на море и по тях са
се отлагали довлечените от реките пя-
сък, чакъл и глина. Скалите нямат друг
аналог в света.

ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ

Враца

Пещерата Леденика е най-красива за
посещение през зимата и пролетта. Тя е
дълга около 300 метра и има десетина
отделни зали, някои от които са с пре-
красна акустика и в тях често се органи-
зират концерти и представления.

Регионалният исторически музей
във Враца е създаден през 50-те години
на миналия век и един от най-ценните
експонати в него е разкритото в района
Рогозенско златно съкровище. Голямо мя-
сто в музея е отредено и на Ботевата чета.

ВръхОколчица, намиращсенаоколо20
кмотВраца, е известен като лобнотомясто
на Христо Ботев. Наблизо има хижа, която
може да приюти към 80 човека. От 1947 г.
всякагодинасеорганизиранационаленпо-
ход “По стъпките на Ботевата чета”, чийто
краен пункт е върхът.

Мездра
В археологическия комплекс “Кале-

то” е съхранена 70-вековна история. За-
ради стратегическото място на хълма тук
е регистрирано присъствие на всички ци-
вилизации, населяващи българските зе-
ми, още от каменно-медната епоха чак
до Сревновековието.

Козлодуй

Националният музей “Параход “Ра-
децки” събира и обработва находки и
артефакти, свързани с десанта на Боте-
вата чета на козлодуйския бряг през
1876 г. Оригиналният параход е работил
до 1918 г. и през 1924-а е бил бракуван.
Сегашният е възстановен през 1966 г. с
доброволни дарения на български деца.

Паметникът на Христо Ботев и него-
вата чета в Козлодуй води началото си
още от 1878 г. и в началото е предста-
влявал кръст от акациево дърво. Оттога-
ва на това място на брега на Дунав хора-
та се събират всяка година и десетиле-
тия по-късно паркът и паметникът доби-
ват сегашния си вид.

Снимките са предоставени от
Българския туристически съюз

100-те места в
Европа, които
да подпечата
всеки европеец
Бившият външен министър Соло-

мон Паси и министърът на туриз-
ма Николина Ангелкова излязоха със
свежа инициатива към европейските
министри на туризма. Те предложиха
българският успешен от години проект
“Стоте най-важни туристически обек-
та” да се приложи за цяла Европа.
“24 часа” предлага на читателите

да съставим примерен списък. Това
не са 7-те чудеса на света, нито 24-
те чудеса на България, които са за-
пазена марка на “24 часа”. Това са
местата, на които е добре да отиде
всеки европеец. Вече 10 г. българите
пътуват свободно в Европейския съ-
юз и много хора вече имат лични на-
блюдения кои туристически забеле-
жителности си заслужава да бъдат
видени. Споделете впечатления и но-
минирайте места и гледки, които си
струва човек да види на живо.

Пишете ни на
електронен адрес

24action@24chasa.bg.


