
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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За да опознаете България, е задължително да посетите 

нейната столица София - град с хилядолетна история, 

великолепна архитектура, многобройни музеи, галерии, 

театри, паркове, хотели и заведения за хранене и развлечение. 

Тук всеки човек може да намери начин да се забавлява или да 

научи нещо ново и интересно.

софия
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София е най-големият град в страната, с международно 

летище и вътрешен транспорт, който покрива целия 

град – метро, автобуси, тролеи, трамваи, маршрутни 

таксита. Възможностите за настаняване са многообразни 

и задоволяват всеки вкус – хотели от различна категория, 

световни вериги, малки семейни хотели, хостели и т.н.

В централната част на града е съсредоточена голяма част от 

софийските забележителности. Те са разположени близо една 

до друга и обиколката им не изисква наличието на транспорт. 

За да не пропуснете обаче нещо важно, е добре да си купите 

карта на града или да наемете екскурзовод от градския 

туристически информационен център. Центърът предлага 

и безплатни пешеходни обиколки с беседа по централните 

софийски забележителности, които се провеждат в събота 

и сряда от 9:30 часа за групи над 10 човека. Необходимо е да 

направи предварителна заявка на телефон (+359) 2 4918344 

или (+359) 2 4918345.
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Точно в подлеза между 
Министерския съвет и 
Президентството се 
намират останките на 
Източната порта на 
античната крепост Сердика. 
Крепостната стена е била 
построена през втората 

половина на ІІ в.н.е. Голяма 
част от древния град лежи в 
тази част на днешна София. 
При строежа на софийското 
метро бяха разкрити нови 
части от крепостта, 
които предстои да бъдат 
реставрирани и експонирани.



София
пътеводител

5



www.bulgariatravel.org

6



София
пътеводител

7

Съвсем близо до крепостта, 
във вътрешния двор на 
Президентството, се намира 
ротондата „Св. Георги”. Това 
е най-старият християнски 
храм в столицата. 

Построен е през IV в., по 
времето на управлението 
на император Константин 
Велики.  
Днес „Св. Георги” е действащ 
православен храм.
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Срещу Президентството, в 
сградата на стара джамия 
от XV в., се помещава 
Националният археологически 
музей. Експозицията на музея 
ще ви срещне с някои от най-
значимите археологически 

открития, направени по 
българските земи.  
Сред най-ценните експонати са  
Вълчитрънското съкровище 
(XIV – XII в. пр.Хр.), маската 
на Терес и съкровището от 
Луковит (IV в. пр.Хр.).
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Недалеч от музея, от другата 
страна на Министерския 
съвет, се намира джамията 
„Баня баши”. Построена е през 
1566-1567 г. Мюсюлманският 
храм е действащ, но е 
достъпен и за туристи 
при спазване на определени 
правила за облекло и 
поведение.
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Само на няколкостотин метра 
от джамията е разположена 
католическата катедрала 
„Св. Йосиф”. Сградата е 
съвсем нова – построена 
е през 2006 г. на мястото 
на старата католическа 
катедрала, разрушена при 
бомбардировките през 1944 г. 
по време на Втората световна 
война.
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В София се намира и най-
голямата сефарадска (испано-
еврейска) синагога в Европа. 
Тя е разположена недалеч от 
джамията и католическата 
катедрала. Построена е 
през 1909 г. Днес към нея 
има и Еврейски исторически 
музей към Организацията на 
българските евреи „Шалом”.
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На централния площад 
„Княз Александър І”,  срещу 
Археологическия музей, се 
намира бившият царски дворец. 
Днес в него се помещават 
Националният етнографски 
музей и Националната 
художествена галерия. Галерията 
съхранява едни от най-големите 
шедьоври на български художници 
и скулптори.
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Етнографският музей 
притежава богата колекция 
от носии, предмети от 
бита, тъкани, шевици и 
дърворезба от всички региони 
на страната. 

Близо до двореца се 
намира и Националният 
природонаучен музей. Той е 
основан през 1889 г. и това



София
пътеводител

19

го прави най-стария музей 
в България. Тук могат да се 
видят препарирани много 
интересни животински 
видове, някои от които 
смятани за вече изчезнали.

В непосредствена близост 
до Природонаучния музей е 

разположена Руската църква 
„Св. Николай”. Построена е 
в периода 1907 – 1914 г. по 
проект на руския архитект 
М. Преображенски. Със 
забележителната си 
архитектура и златните 
кубета храмът е една от най-
красивите сгради в София.
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На няколкостотин метра 
от Руската църква се 
намира християнският храм 
„Св. София”. Той е вторият 
най-стар храм в града след 
ротондата „Св. Георги”. 
Църквата е построена 
през VI в., по времето на 
византийския император 
Юстиниан, върху основите 

на 4 по-стари християнски 
храма от ІV в. През 
Средновековието това е бил 
главен храм в града, заради 
което и град Сердика приема 
неговото име. По време на 
османското владичество 
сградата е била използвана 
като джамия. Днес е 
действащ християнски 
храм.
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Непосредствено до  
„Св. София” се намира най-
големият православен  
храм в България –  
храм-паметникът  
„Св. Александър Невски”.  
Строен е дълго време – 
основният камък е положен 
през 1882 г., но строежът 
започва по-късно - през  

1904 г. Храмът е завършен 
през 1912 г., а е осветен през 
1924 г.  
Забележителната сграда 
е символ на София. В 
криптата към храма се 
помещава експозицията на 
Националната художествена 
галерия, посветена на 
християнското изкуство.
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Една от най-красивите сгради 
в София е Народният театър 
„Иван Вазов”. Разположена е в 
централната част на града. 
Сградата е била построена 
през 1906 г. по проект на 
австрийски архитекти. През 
1923 г. обаче избухва пожар 

по време на представление и 
театърът изгаря почти до 
основи. През 1929 г. е открита 
новата сграда, вдигната по 
проект на немски архитект. 
Градинката пред сградата е 
приятно място за разходки и 
почивка.
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Забележителностите 

на София не свършват 

дотук. В периферията 

на централната част се 

намира Националният 

военноисторически музей. 

Той е един от музеите с най-

голяма сбирка в страната. 

В него се съхраняват около 

1 милион свидетелства на 

българската и европейската 

военна история.
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Националният исторически 
музей се намира в квартал 
Бояна, в покрайнините на 
столицата. За да стигнете 
дотам, ще ви трябва 
транспорт, но това е 
задължителна спирка в 
опознаването на града. Тук 
се съхраняват най-големите 
исторически ценности на 

България, сред които са 
многобройните тракийски 
съкровища. Най-прочуто 
е Панагюрското златно 
съкровище от IV в. пр.н.е.
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Пак в квартал Бояна се 
намира и Боянската църква 
– един от българските 
обекти под егидата на 
ЮНЕСКО.

Ако сте се изморили от 
дългата разходка, можете 
да отдъхнете в някой 
ресторант или в прохладата 
на някой от парковете в 
София. Борисовата градина, 
Южният парк, паркът Заимов 
и Западен парк са сред най-
посещаваните места в София 
в почивните дни. 

Друго любимо място за 
разходки е Зоологическата 
градина – най-голямата в 
България.

През почивните дни много 
жители и гости на столицата 
посещават и близката 
планина Витоша – за пикник, 
за разходка или за спорт.



София
пътеводител

29



www.bulgariatravel.org

30



София
пътеводител

31



Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България

http://www.bgregio.eu

