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България е страна на чудесата! На своята малка територия 

тя е събрала изключително богатство от красиви природни 

забележителности и паметници на културата със световно 

значение.

През 2010 г. екип от археолози направи нечувано откритие – 

на созополския остров Св. Иван бе намерен малък мраморен 

реликварий, съхраняващ мощите на Св. Йоан Кръстител. Тази 

сензационна новина обиколи за броени часове България и света

обща информация
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и направи за пореден път българите изключително горди от 

наследството, оставено от техните прадеди.

През месеците, последвали откритието, в българското 

обществено пространство с подкрепата на националния 

ежедневник „Стандарт” се проведе дискусия относно 

културното наследство на страната и неговото бъдеще. 

Паралелно с тези дебати бе проведено и отворено интернет 

гласуване, чиято цел бе да излъчи 10-те чудеса на България 

и да покаже как българският народ ще определи най-

значимите си паметници на културата и природните си 

забележителности.

На 9 март 2011 г., след като в гласуването своя вот дадоха 

над 1 милион българи, бяха обявени 10-те чудеса на България. 

Тази инициатива разкри визията на българите за бъдещето 

на културното наследство на страната и начерта нови 

културни маршрути за желаещите да го опознаят.
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Останките от втората 
българска столица – Велики 
Преслав, се намират на  
20 км от Шумен и на 30 км 
от първата столица Плиска. 
Градът е основан през ІХ в. 
от княз Борис І (852 – 889 г.), а 

през 893 г. неговият наследник 
цар Симеон І (893 – 927 г.) 
премества тук столицата 
на България като символ на 
скъсването с езичеството 
и прегръщането на 
християнската религия.

10. велики вреслав
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И до днес личи мащабът 
и великолепието на тази 
българска столица. Заради 
красивата архитектура 
и многобройните църкви 
Преслав е бил признат за 
един от най-красивите 
средновековни градове в 
Европа.
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Рилският манастир е най-
голямото християнско 
средище в страната. Той 
е и един от символите на 
България. Основан е през Х век 
и през хилядолетната си 

история винаги е бил най-
важното духовно и културно 
средище за българите.
Манастирският комплекс 
включва над 300 помещения. Тук 
има и музей, в който можете

9. рилски манастир
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да се запознаете с дългата 
история на светата обител.

Рислкият манастир се 
намира в планината Рила, в 
границите на природния парк 
„Рилски манастир”. Включен 
е в Списъка на световното 
културно наследство на 
ЮНЕСКО през 1983 г.
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Двата великотърновски  
хълма Царевец и Трапезица  
и крепостите, разположени  
на тях, олицетворяват  
мощта и величието 
на Второто българско 
царство (1185 г. – 1393 г.). 
Крепостта Царевец днес е 
една от най-посещаваните 
забележителности в цялата 
страна. Крепостният 

комплекс включва Царския 
дворец, крепостната стена, 
Патриаршеската църква и 
Балдуиновата кула, която носи 
името на латинския император 
Балдуин Фландърски, пленен в 
битката при Одрин през  
1205 г. от цар Калоян. Легендата 
разказва, че след битката 
Балдуин е затворен в тази кула, 
където по-късно умира.

8. царевец и трапезица
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Хълмът Трапезица се намира 
северозападно от Царевец. 
Тук се е намирала втората 
крепост на старата българска 
столица. Археологическите 
проучвания тук продължават 
и непрекъснато се откриват 
нови важни находки.
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На 17 км югозападно от 
град Бургас, до днешното 
село Дебелт, се намират 
останките от римския град 
Деултум, основан през І век 
от н.е. от ветераните на 
VІІІ Августов легион. Това

7. римският град деултум край дебелт
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е единствената колония на 
свободни римски граждани 
в днешната българска 
територия. До града е имало 
пристанище, което било 
разположено на днешното 
Мандренско езеро.
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Шесто място в класацията си 
поделят Мадарският конник 
и Шуменската крепост. 
Двете забележителности са 
разположени само на 18 км 
една от друга. 

Мадарският конник е уникален 
скален релеф, разположен в 
североизточната част на 
страната, на 10 км южно от 
Плиска. Представлява образ 
на конник в естествен ръст,

6. мадарски конник и шуменска крепост
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изсечен върху вертикална 
стена на 23 м височина. 
Неизвестен е неговият 
майстор, както и личността 
на изобразения конник. 
Заради своята уникалност 
Мадарският конник е 
включен в Списъка на 
световното културно 
наследство на ЮНЕСКО  
през 1979 г. 
Останките от Шуменската 

крепост се намират на 3 км 
от центъра на град Шумен.  
Счита се, че първото 
укрепление на това място е 
построено преди 3200 години, 
което го прави едно от най-
старите на територията 
на България. Превземана и 
разрушавана неколкократно, 
Шуменската крепост се е 
възраждала за нов живот и е 
просъществувала до 1444 г.
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Белоградчишките скали са 
едни от най-изумителните 
творения на природата 
не само в България, но и в 
целия свят. Извайвани са 
от природните стихии в 
продължение на повече от  
200 млн. години.Червеникавият 
им оттенък се дължи на 
съдържанието на железен окис. 
Те са разнообразни по форма и 
големина и обхващат участък 
с дължина около 30 км и ширина 
6-7 км в близост до град 
Белоградчик. 

Сред гънките на 
Белоградчишките скали 
древните римляни построили

5. белоградчишки скали и белоградчишка крепост
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укрепление, което било 
използвано по-късно и от 
българи, и от османци. 

Белоградчишката крепост е 
също толкова популярна сред 
туристите, колкото и скалите.
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Един от най-величествените 
мегалитни паметници, 
открити по българските 
земи, е Тракийското 

светилище край село Татул. 
То се намира само на 200 м от 
селото и на около 15 км от 
Момчилград.

4. тракийско светилище край с. татул
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Светилището представлява 
скален масив, а върхът 
му - пресечена пирамида. 
Комплексът се състои от 
два саркофага, четириъгълно 
легло за главния олтар 
и триметров кладенец. 
Датиран е от края на V и 
началото на ІV хил. пр.Хр.
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Старият Несебър с 
цялото си очарование и 
уникалното богатство, 
което се съхранява, привлича 
вниманието на много 
туристи от цял свят. През 

1983 г. археологическият 
резерват е включен и в 
Списъка на ЮНЕСКО на 
световното културно 
наследство. Старият  
Несебър е разположен на

3. античен несебър
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малък полуостров, свързан със 
сушата чрез тесен провлак. 
Морският град пази безброй 
доказателства за своята над 
3000-годишна история, много 
от които се съхраняват в 
Археологическия музей в града. 

Важна част от резервата 
са останките от крепостни 
стени, ранновизантийските 
терми, храмовете „Св. Стефан”, 
„Богородица Елеуса”, „Христос 
Пантократор”, „Св. Спас”  
и др.
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Археологическият 
средновековен комплекс 
„Перперикон” е един от най-
древните монументални 
мегалитни паметници, изцяло 
изсечен в скалите. Намира се 

в Източните Родопи, на  
20 км североизточно от  
гр. Кърджали. Скалният  
град се извисява на скален 
връх с височина 470 м. На 
това свещено място се е

2. перперикон
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намирал и дълго търсеният 
от археолозите храм на 
Дионисий. Според легендите 
две съдбоносни пророчества 
са били направени от 
олтара на този храм. 
Първото е предопределило 

велики завоевания и слава 
на Александър Македонски, а 
второто, направено няколко 
века по-късно, е предвещало 
властта и силата на първия 
римски император Гай Юлий 
Цезар Октавиан Август.
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Безапелационно това 
нечувано откритие зае 
челното място в класацията. 
Ценната реликва бе отнесена 
за поклонение в храм-
паметника „Св. Ал. Невски” 
в София и събра хиляди 

поклонници. По-късно бе 
върната в Созопол и днес се 
съхранява в храм „Св. св. Кирил 
и Методий” в морския град. 
Старият Созопол сподели 
първото място в класацията  
с мощите на Св. Йоан

1. старинен созопол с мощите на йоан кръстител
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Кръстител. 
Архитектурният и 
археологически резерват 
„Старинен Созопол” опазва 
ценни паметници на 
културата от различни 
периоди от хилядолетната 
история на града – останки 
от крепостна стена, 
средновековни храмове, 
възрожденски къщи.
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