
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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Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България
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България е наследник на древни цивилизации – траки, 

римляни, византийци и прабългари са оставили 

по тези земи изк лючително ценни художествени и 

архитектурни свидетелства за своите развити 

култури. Те са разпръснати по цялата територия 

на страната и я превръщат в една от най-

атрактивните дестинации за хора с интереси к ъм 

историята и културата.

Освен с тези с ъкровища, България се гордее и 

с девствената си природа и изумителното 

биоразнообразие, което се с ъхранява в парковете  

и резерватите в страната. 

Богатото културно и природно нас ледство на 

България е високо оценено от ЮНЕСКО -

обща информация
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Организацията на Обединените нации за образование, 

наука и култура. Спис ък ът на световното културно 

и природно нас ледство на ЮНЕСКО вк лючва обекти с 

изк лючително значение за човечеството и тяхното 

с ъхраняване и опазване е приоритет. В този спис ък са 

вк лючени девет български обекта – седем културни и 

два природни.
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Рилският манастир е включен 
в Списъка на световното 
културно наследство на 
ЮНЕСКО през 1983 г. Той е 
най-големият манастир в 

България. Намира се в сърцето 
на планината. Основан е през 
Х в. и през многовековното  
си съществуване е бил 
пазител на християнската 

рилски манастир
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вяра и българската просвета 
и култура. 

Рилският манастир е 
един от символите на 
България. Той е и една 
от най-посещаваните 
забележителности. 
Манастирският комплекс 
обхваща площ от 8800 кв. м, 
в него има близо 300 
помещения, 100 от които 
са монашески килии. Към 
манастира има и музей, в 
който може да се запознаете 
със забележителната 
история на светата обител.
Манастирът е разположен 
на територията на 
природния парк „Рилски 
манастир”.
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През 1979 г. в списъка 
на ЮНЕСКО е включен 
Мадарският конник 
– уникален скален 
релеф, разположен в 

североизточната част 
на страната, на 18 км 
източно от град Шумен  
и на 10 км южно от  
Плиска.

мадарски конник
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Неизвестен майстор 
е изваял впечатляващ 
образ върху скалата на 
23 м височина. Въпреки че 
са минали повече от 1000 
години от създаването 
му, върху камъка все още се 
различават образите на 
конник с копие, ранен лъв, 
паднал в краката на коня, 
и ловно куче. Не е известна 
годината, в която е сътворен 
релефът, а учените не 

са единодушни относно 
личността на изобразения 
конник. 

През 2008 г. след 
общонационално гласуване 
Мадарският конник бе 
избран за Глобален символ 
на България. Негово копие 
в реален размер може да 
се види в Националния 
археологически музей в 
София.
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През 1979 г. към списъка на  

ЮНЕСКО е добавена и Боянската 

църква „Св. Николай и  

св. Панталеймон”. Уникалният 

храм се намира в софийския 

квартал Бояна, в полите 

на планината Витоша. 

Построен е в края на Х 

и началото на ХІ в. Най-

голямата му ценност са 

няколкото слоя стенописи. 

Сред изображенията по 

стените на църквата могат 

да се различат образите 

на Исус Христос и Божията 

майка, български царе и 

царици, светци.

боянска църква
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Неизвестните майстори 

зографи са обобщени с общото 

наименование Боянски майстор, 

макар че стенописите са 

сътворени от различни 

хора в различни периоди 

от българската история. 

Боянската църква е един от 

обектите на Националния 

исторически музей и е достъпна 

за туристически посещения 

целогодишно.
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През 1979 г. в списъка 
на ЮНЕСКО е включен и 
комплексът от скални църкви 
до село Иваново в природния 
парк „Русенски Лом”. 
Манастирският комплекс, 
обединяващ скалните 

храмове, носи името  
„Св. Архангел Михаил” и е 
основан в началото на XIII в. 
Най-впечатляващ е храмът 
„Св. Богородица”, чиито красиви 
стенописи са добре запазени  
и имат световна известност.

ивановски скални църкви
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Комплексът се намира в 
живописен район, на 20 км 
южно от град Русе. Парк 
„Русенски Лом” е популярна 
дестинация за екологичен 
туризъм и наблюдение 
на птици. В близост до 
Ивановските скални църкви 
се намира красивата 
пещера Орлова чука. На 
територията на парка се 
намира и друга известна 

забележителност – 
Басарбовският манастир, 
който е единственият 
действащ скален манастир  
в България.
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Казанлъшката гробница 
е включена в листата на 
ЮНЕСКО през 1983 г. Тя се 
намира в малък парк в град 
Казанлък. Оригиналът на 
гробницата е затворен, за 
да се съхранят уникалните 
му стенописи, но до него е 
построено точно копие, 
което е достъпно за 
туристически посещения. 

Гробницата е построена през 
ІV-ІІІ в. пр. Хр. и е принадлежала 
на неизвестен тракийски 
владетел.  
Световната си известност 
паметникът дължи 
на забележителните 
стенописи в коридора и 
куполното помещение 
- едни от най-добре 
запазените произведения 
на античната живопис от 
ранноелинистическата епоха. 
Оригиналът на гробницата 
също може да бъде посещаван, 
но само за няколко минути 
и при определени условия. 
Достъпът до копието на 
Казанлъшката гробница е 
целогодишен.

казанлъшка гробница
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Свещарската гробница 
е добавена към Списъка 
на световното културно 
и природно наследство 
на ЮНЕСКО през 1985 г. 

Тя е част от Историко-
археологическия резерват 
„Сборяново”, разположен на 
8 км северозападно от град 
Исперих. 

Гробницата е построена 
през ІІІ в. преди Христа и 
впечатлява със своята 
архитектура и украса. Тук 
е било положено тялото 
на тракийски владетел от 
племето гети. Таванът на 
погребалната камера се 
поддържа от статуи на жени 
с вдигнати ръце - кариатиди, 
чиито лица и коси още пазят 
останките от цветна 
украса.

свещарска гробница
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Недалеч от Свещарската 
гробница се намира друга 
популярна забележителност 

– Демир баба теке, почитано 
както от мюсюлмани, така и 
от християни.
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Град Несебър е разположен 
на 36 км североизточно от 
гр. Бургас, на брега на Черно 
море. Заради уникалното 
си съчетание от древна 
история, антични останки и 
възрожденска архитектура 
Старият град в Несебър е 
включен в списъка на ЮНЕСКО 
през 1983 г. Археологическият

стария несебър
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резерват е разположен на 
малък полуостров, свързан 
със сушата чрез тесен 
провлак. Морският град 
пази безброй доказателства 
за своята история, много 
от които се съхраняват в 
Археологическия музей в града. 

Несебър е един от най-
древните градове на Европа.
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Oснован e преди 3200 години. 
През античността градът 
е наричан Месамбрия, през 
Средновековието - Месемврия, 
а по-късно - Несебър.

Важна част от резервата 
са останките от крепостни 
стени, ранновизантийските
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терми, храмовете „Св. Стефан”, 
„Богородица Елеуса”, „Христос 
Пантократор”, „Св. Спас” и 
други. 

Над 100 са реставрираните 
възрожденски къщи в града, 
а Етнографският музей е 
разположен в една от тях, 
строена през 1840 г.
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Националният парк „Пирин” 

е включен в листата на 

ЮНЕСКО през 1983 г. Той се 

намира в планината Пирин, 

разположена в югозападната 

част на България, и 

опазва редица природни 

забележителности, ледникови 

езера, иглолистни гори и 

богато биоразнообразие.  

В границите на парка има 

два резервата – Баюви дупки 

– Джинджирица и Юлен. 

Биоразнообразието му

национален парк пирин
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е представено от 1315 вида 

висши растения, над 2000 вида 

безгръбначни, над 200 вида 

гръбначни животни и 159 вида 

птици. В парка има изградени 

много пешеходни маршрути, 

които дават достъп на 

туристите до безбройните 

му забележителности. Тук се 

намира и най-старото дърво 

в България – Байкушевата 

мура, чиято възраст е над 

1300 години. Повече за парка и 

неговото богатство можете 

да научите в посетителския 

център, който се намира в 

град Банско.
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сребърна

Заради редките и изчезващи 
видове птици, които гнездят 
или почиват тук по пътя си 
на юг, през 1983 г. езерото 
Сребърна е включено в 
Списъка на световното 
природно и културно 
наследство на ЮНЕСКО. 
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Целта е да се запази 
уникалното биологично 
разнообразие, с което 
езерото е известно сред 
българската и европейска 
научна общност още от 

началото на ХХ в. 

Биосферният резерват край  
с. Сребърна е разположен на  
2 км южно от река Дунав и на 
16 км западно от Силистра,
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на площ от 600 ха.  
Обхваща езерото Сребърна 
и териториите край него. 
Славата му е свързана с 
това, че се намира точно на 
пътя на прелетните птици 
от Европа към Африка – Via 
Pontica, което е причина за 
уникалните и разнообразни 
видове водоплаващи
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птици в него. Едни от 
най-интересните видове, 
които обитават езерото, са 
къдроглавият пеликан  
(Pelecanus crispus), малката 
белочела гъска (Anser erythropus), 
патици (Anatidae), мустакат 
синигер (Panurus biarmicus), 
голяма бяла чапла (Ardea alba), 
ням лебед (Cygnus olor).
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