
виж как ТУРИЗЪМ 16-1725 февруари 2018 г.

Инициативата “Опознай България - 100
национални туристически обекта” съ-
ществува още от 1966 г. и след известно

прекъсване бе възстановена от министъра на
спорта Васил Иванов-Лучано през 2003 г.
Преди дни туристическият министър Нико-
лина Ангелкова и визионерът Соломон Паси
предложиха кампанията да стане общоевро-
пейска.
Настоящата кампания се организира от

Българския туристически съюз. Организа-
цията, а и всекиобект, включенвинициатива-
та, продават 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 учас-
тват всяка година в томбола с награди - ек-
скурзии и летувания в чужбина. В момента

Кои са стоте национални
туристически обектатуристически обектатуристически обектатуристически обектатуристически обектатуристически обектатуристически обектатуристически обектатуристически обекта

около 80 хил. души притежават такива книж-
ки, като освен българи има граждани на Гер-
мания, Дания, Русия,Франция, САЩ,Сърбия,
Украйна. Носителите на златни значки са
около 8900 души.
От възстановяване на инициативата през

2003 г. досега туристическите обекти се уве-
личиха няколкопъти и в момента са близо
500. За да се придобие златна значка обаче,
не е нужно да се посещават всичките, тъй
като в книжката има място само за
100 печата. Затова новите обекти не се

номерират с цифрите над 100, а във всяко
населено място, в което има национален
обект, на следващия се дава същият номер.
Например в Банско обектите са пет, но
всички носят номер 1 и притежателят на
книжката трябва да има само един печат от
някой от тях.

Габровска област
Габрово

Музеят на образованието в България се
помещава в сградата на първата пълна
българска гимназия, създадена в Габрово
през 1872 година. Тя е по-известна с име-
то на спомоществователя си Васил Апри-
лов. Музеят съществува от 1974 г.

Архитектурно-етнографският ком-
плекс “Етъра” край Габрово е едно от
най-любопитните места в България, в кое-
то може да се види всичко, свързано със
старите български занаяти. Комплексът
дава възможност и да се види отблизо би-
тът на българите през XVIII и XIX век.

Узана е популярен курорт, който посре-
ща гости целогодишно. Той е в самото съ-
рце на България – през 80-те години на
миналия век учени намериха, че точно тук
е географският център на страната.

Домът на хумора и сатирата в Габро-
во разполага с 10 изложбени зали, би-

блиотека, конферентни зали. Той е уника-
лен институт за хумористично и сатирично
творчество със световно значение. Създа-
ден е на 1 април 1972 г.

От 1964 г. село Боженци е включено в
престижния списък на ЮНЕСКО на све-
товното културно-историческо наследство.
В това романтично селище, което е само
на 15 километра от Габрово, къщите са на
възраст между 100 и 250 години.

Трявна

Музеят на резбарското и етнограф-
ското изкуство в Трявна се намира в
прочутата Даскалова къща – прекрасен
образец на местната архитектурна школа.
Разполага с над 5000 експоната, сред кои-
то са и шедьоврите на Тревненската рез-
барска школа и местните зографи.

Дряново

Дряновският манастир е известен от
българската история с това, че в него по
време на Априлското въстание се укри-
ват бунтовници като Матей Преображен-
ски, Георги Измирлиев и много други.
Той е изграден край живописните каньо-
ни на реките Андъка и Дряновска.

Пещерата Бачо Киро се намира бли-
зо до Дряновския манастир. Това е една
от първите пещери в България, благоу-
строена така, че да може да се посеща-
ва от туристи. Тя е отворена за посеще-
ния през 1962 г.

Музеят “Кольо Фичето” е открит
през 1969 г. по повод 170-годишнината
от рождението на прославения самоук
български архитект и строител.
Много от местните забележителности в

Дряново всъщност са изградени именно
от него.

Добричка област
Добрич

Художествената галерия в Добрич е
един от най-големите музеи за изобрази-
телно изкуство в България, помещаващ
се в сграда, строена в стила на неокла-
сицизма през 30-те години на двайсети
век. Освен с многото си експонати гале-
рията е известна и с богатата си образо-
вателна програма.

Домът паметник “Йордан Йовков” в
Добрич е посветен на живота и делото

на големия български писател, който е
живял едва десетина години в Добруджа,
но винаги се е връщал там, за да търси
вдъхновение за творбите си.

Балчик

Комплексът “Двореца” България дъл-
жи на румънската кралица Мария. Тя из-
гражда този дворец през 1937 г. като
своеобразна архитектурна интерпрета-
ция на нейния стремеж към красота и
хармония. Нейното последно желание е
сърцето є да бъде пренесено и съхране-
но в двореца.

Университетската ботаническа гра-
дина в Балчик е създадена през 1955
г. на територията на градините на дво-
реца в Балчик. Днес тя се простира на
194 декара и разполага с растителни
колекции на над 4600 вида. Тук се на-
мира и най-голямата в България колек-
ция от кактуси.

Каварна

Историческият музей в Каварна
представя много доказателства за раз-
цвета на Каварна като столица на Добру-
джанското деспотство.
В експозицията е отделено много мя-

сто и на античния и средновековен пред-
шественик на града.

Нос Калиакра

Археологическият резерват Калиа-
кра, намиращ се на едноименния роман-
тичен скален нос, е обвеян с много ле-
генди. Крепостните стени тук са построе-
ни по времето на римляните.

Кърджалийска област

Перперикон се намира на около 15 км
от Кърджали. Това древно светилище
все още не е разкрило всичките си тайни
и всяка година все нови и нови разкопки
разкриват по още малко от него. Счита
се, че това е светилището, за което спо-
менава в творбите си римският историк
Светоний, и че тук са идвали Александър
Македонски и бащата на първия римски
император Гай Октавий.

Манастирът “Св. Йоан Предтеча” е
средновековен манастир, в който беше
открита непокътната зидана гробница на
архиерей в литургични дрехи, които са
образци на прочутата константинополска
везба със златни нишки върху коприна.

Регионалният исторически музей в
Кърджали е открит през 1987 г. и се по-
мещава в сграда паметник на културата.
Тя е строена през 20-те години на мина-
лия век за духовно училище, но никога
не е изпълнявала такива функции. Експо-
натите на музея надхвърлят 30 000.

Кюстендилска област

Кюстендил

Художествената галерия “Владимир
Димитров-Майстора” е открита още
през 1944 г., като началото є поставя ко-
лекция от 50 негови платна, подарени на
града. Днес галерията показва цялото
богатство от произведения от кюстендил-
ски творци.

Къщата музей “Димитър Пешев” е
точно копие на родния дом на българ-
ския депутат, който е инициатор на под-
писката на Народното събрание през
1943 г., довела до спасяването на бъл-
гарските евреи. Родният дом на Пешев е
пресъздаден с финансовата помощ на
държавата Израел като знак на благо-
дарност.

Църквата музей “Св. Георги” е една
от най-старите запазени църкви в Бълга-
рия, която датира от края на десети век.
Съществува предположение, че тук някъ-
де се намира гробът на българския цар
Михаил Шишман, убит в битката при
Велбъжд през 1330 г.

Регионалният исторически музей в
Кюстендил възниква още в средата на
XIX век от инициативата на местни въз-
рожденски дейци, които събират експо-
нати, свързани с историята на града.
Днес те наброяват десетки хиляди.

Връх Руен е първенецът на Осоговска-
та планина и е на пето място сред пла-
нинските върхове в България със своите
2251 метра надморска височина. На вър-
ху има добре изграден туристически за-
слон, а оттук минава и добре маркирана
туристическа пътека.

Рилският манастир е една от перлите
сред стоте национални туристически
обекта. Създаден е от отшелника монах
Йоан Рилски, който има особено място
сред българските светци и е почитан на-
всякъде в страната. Манастирът прите-
жава изключително богата библиотека,
както и експонати на приложното и кул-
товото изкуство. Той е обявен от ЮНЕ-
СКО за културен паметник със световно
значение.

Хижа “Скакавица” и Седемте рилски
езера са едни от уникалните туристиче-
ски обекти на страната. Желаещите да
разгледат природното чудо на езерата
вече разполагат с въжена линия, която
скъсява времето за изкачване до 16 ми-
нути.

Стобските пирамиди са уникален при-
роден феномен, който от десетилетия е
защитен природен обект. Пирамидите са
високи 6 - 10 метра, като на някои места
достигат до 12 метра. Народът им е дал
най-различни имена и те са свързани с
многобройни легенди.

Снимките са предоставени от
Българския туристически съюз

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

Паси и министърът на туризма Николи-
на Ангелкова излязоха със свежа ини-
циатива към европейските министри на
туризма. Те предложиха българският
успешен от години проект “Стоте най-
важни туристически обекта” да се при-
ложи 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 запазена марка
на “24 часа”. Това са местата, на които
е добре да отиде всеки европеец. Вече
10 г. българите пътуват свободно в
Европейския съюз и много хора вече
имат лични наблюдения кои туристиче-
ски забележителности си заслужава да
бъдат видени. Споделете впечатления и
номинирайте места и гледки, които си
струва човек да види на живо.

Пишете ни на
електронен адрес
24action@24chasa.bg.


