ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”

ЕСЕННА КАМПАНИЯ „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”-II етап

05 октомври /събота/ 2019 година

по екопътека от с. БЕЛЯКОВЕЦ –
ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР – ВЕЛИКО ТЪРОВО
Начало: от центъра на с. Беляковец в посока изток, по зелена маркировка, към най-високата част на
селото, покрай Сухото езеро и покрай бившия полигон, по черен път с леко спускане се достига борова гора, в
която има кът за отдих около заслон Беляковец. Минава се през скалната бариера, като след нея има стръмен
склон, след който се стига до манастира.
От манастира се продължава по традиционния маршрут до Велико Търново над водопадите по маркировка
червено и бяло или под скалната бариера по жълто-бяла маркировка.
Общо време за преминаване: 4 часа.
С. Беляковец- с. Самоводене – Преображценски манастир:
В посока север по жълта маркировка се премива през полигона и следва спускане към изворите на река Раковица (с
кът за отдих) – около 30 мин. Продължава се по черен път край реката. След около 30-40 мин. се достига с.
Самоводене. Селото се пресича в неговия югозападен край и се излиза над вареницата. От нея се продължава на
югозапад, достига се разклон с червена маркировка, по която се продължава за Преображенския манастир. Там ще
се си извършва регистрацията на преминалите маршрута до 14.00 ч.
Общо време за преминаване на целия маршрут: 5 часа
Преображенски манастир
Основан през ХІV век от царица Теодора Сара, втората съпруга на цар Иван Александър, а по-късно за
него се грижи синът им цар Иван Шишман. Затова народът го наричал още „Сарин” и „Шишманов”
манастир. Действащ и в момента. През периода на турското робство многократно е опожаряван и ограбван
от кърджалии. Възстановен е през 1825 г. от отец Зотик от Атон. Сегашните му сгради са строени през ХІХ
век. През 1834 г. е започнал строежът на Съборната църква „Преображение Господне” от майстор Димитър
Софиялията, заловен и обесен от турците заради участието му във Велчовата завера. Уникалният с
архитектурата си храм е напълно завършен от Уста Колю Фичето и стенописан от друг виден български
майстор – Захари Зограф.
С. Самоводене. Древно селище, намерени са културни пластове още от времето на неолита. През
античността от землището са се добивали камъни и вар за строителството на римския град Никополис ад
Иструм. Смята се, че след възцаряването на Петър и Асен в него са живеели преселници от Македония,
строители на крепостните стени и дворците в Царевград Търнов и дервентджии, пазители на близкия
проход. Селото е взело участие в Хаджиставревата буна и в Априлското въстание, давало е убежище на
Васил Левски, отец Матей Преображенски, Стефан Стамболов и други народни апостоли.
С. Беляковец. Обитавано от праисторически времена. След възцаряването на Петър и Асен тук са дошли
преселници от земите около Солун, строители и варджии. От близките скали те започнали да добиват вар,
необходима за благоустрояването на новата българска столица. Около селото и до днес са запазени останки
от вареници. Селото често е посещавал Петко Славейков, който е намерил и описал древни ръкописи, между
тях известния „Беляковски сборник”.

Начален час на тръгване: 09:00 / 09:30 часа от центъра на с. Беляковец.
Регистрация на преминалите маршрута: в района на „Преображенски“ манастир до 14.00 ч.

Подарете си един ден сред очарованието на природата!
Инициативата е в рамките на детската компонента на програма СИНДИ „Здрави деца в
здрави семейства”

