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ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО  
„ТРАПЕЗИЦА-1902”

Традиция и  развитие в туризма, туристическите 
спортове и екологичните инициативи 

във Велико Търново
 
Туристическо дружество „Трапезица-1902” е 
обществена организация, създадена преди 110 
години във Велико Търново. Членува в Български  
туристически съюз, Българска асоциация за 
алтернативен туризъм, Национална асоциация за 
детски и младежки туризъм и българските федерации 
по  туризъм, алпинизъм, катерене и ориентиране.
Дружеството пълноценно присъства в обществения 
живот на града и страната с инициативи и богата 
дейност, свързани с развитие и популяризиране 
на туризма, туристическите спортове, екологията, 
културните традиции, с утвърждаване на идеите за 
активен живот в хармония с природата.
Макар да не е първото по учредяване в България, 
през годините много инициативи тръгват именно от 
Туристическо дружество „Трапезица“: туристически 
благотворителен коледен бал (1903 г.), археологическа 
секция за проучване местните старини (1904 г.), 
безплатна ученическа спалня и отпечатани първи 
туристически рекламни материали (1904 г.), 
общоградски излет до Царевец и Трапезица (1905 г.), 
първо изпълнение на туристическия марш „Балкани“ 
– химн на туристите и до днес, туристически 
пътеводител на гр. Велико Търново и околността му  
(1907 г.), първата туристическа хижа „Трапезица” на 
хълма Царевец (1922 г.), списание „Турист”, първи 
ученически поход от Тимок до нос Емине (1960 г.), 
първият скален заслон в местността Устето (1960г.), 
Музей на туризма и туристическите спортове, 
Ксилифор (2009 г.) 
ТД „Трапезица-1902” е вековната туристическа 
традиция на Велико Търново, продължаваща и днес 
с водеща роля в развитието на пешеходния туризъм, 
ориентирането, алпинизма, катеренето, ски-туризма, 
ученическия туризъм, водните спортове, планинското 
колоездене, художествената самодейност. 
Сред общественозначимите му дейности още са 
оформянето, маркирането и обезопасяването на 
туристическите маршрути и пътеки в околностите 
на Велико Търново. Дружеството се грижи за 
поддържането и популяризирането в региона на 
туристически маршрути с дължина над 250 км.
Възраждат се и културно-просветните и творчески 
инициативи, започнати от първостроителите 
на туризма в България – печатни издания и 
документални филми, организиране на регионални 
и национални изложби и конкурси, поддържа се 
собствена електронна медия – интернет страница. 

Tourist association “TRAPEZITSA-1902”. 
Tradition and development in tourism, tourist sports 

and environmental initiatives in Veliko Tarnovo

Tourist association “Trapezitza-1902” is a public organiza-
tion established 113 years ago in Veliko Tarnovo. A mem-
ber of the Bulgarian Tourist Union, Bulgarian Association 
for Alternative Tourism, National Association for Chil-
dren and Youth Tourism and the Bulgarian Federations of 
hiking, mountaineering, climbing and orienteering. The 
Association full value is at the public life of the town and 
Country with initiatives and varied activities related to the 
development and promotion of tourism, tourist sports, 
ecology, cultural traditions, with ideas for promoting ac-
tive living in harmony with nature. Although it is not the 
first established in Bulgaria, over the years many initia-
tives go out exactly from Tourist Association “Trapezitza 
-1902”: tourist charity Christmas ball (1903), archaeologi-
cal section for study of local antiquities (1904), free stu-
dent’s bedroom and the first printed  tourist advertising 
materials (1904), citywide hike to Tsarevets and Trapezitsa 
(1905), first performance of the tourist march “Balkans” - 
an anthem to the tourists today, tourist guide for the town 
of Veliko Tarnovo and its surroundings (1907) first tourist 
hut “Trapezitsa” on the Tsarevets hill (1922), the magazine 
“Tourist”, the first student’s march from Timok to Cape 
Emine (1960), the first rock shelter in the area of Usteto 
(1960), organizing of Climbing World Cup and Climbing 
World Championship/1989, 2003/, Museum of tourism 
and tourist sports on Ksilifor (2009).
Tourist association “Trapezitza-1902” is the century-old 
tourist tradition of the town, and continuing today with 
a leading role in the development of hiking, orienteering, 
mountaineering, climbing, ski tourism, student’s tourism, 
water sports, mountain biking, amateur art. Among its so-
cially useful activities are shaping, marking and securing 
the tourist trails and paths in the vicinity of Veliko Tar-
novo. The Association takes care of the maintenance and 
promotion in the region of tourist routes longer than 250 
km. Revives the cultural, educational and creative initia-
tives started by founders of tourism in Bulgaria - Printed 
issues and documentary films, organizing of regional and 
national exhibitions and competitions, supports its own 
electronic media - website.

Велико Търново е уникално кътче, съхранило 
българските дух и традиция през вековете. Но освен 
живо свидетелство за героичната и богата българска 
история, страпорестолният град и модерен и жив 
културен център, който неудържимо подканя всеки 
посетил го веднъж да се върне отново.
Велико Търново се намира в централната част на 
Северна България и има население от около 72 000 
души.  През Велико Търново криволичи една от 
големите и пълноводни български реки – Янтра. 
Днес Търново е 15-ти по големина град в страната 
и безспорно един от най-красивите и посещавани в 
България.
Възможностите за развлечение в града са 
многобройни. Освен красивата си архитектура, 
Велико Търново предлага на своите посетители 
голямо разнообразие от музеи и забележителности, 
пръснати из калдаръмените улички. Културният 
календар на старата столица е изпъстрен с различни 
фестивали, представления и събития, които са 
разпределени през цялата година. Нощният живот на 
града също кипи неудържимо и предлага както богато 
разнообразие от участия, клубни изяви и концерти на 
български и чуждестранни изпълнители.
Голяма част от сградите тук са запазили 
традиционния си български стил и това създава 
уникалната  атмосфера  в града. Повечето улички, 
които пълзят по хълмовете на Търново, са тесни 
и криволичещи, но изпълнени с неповторимо 
очарование. Много от старите сгради са превърнати 
в хотели, ресторанти и музеи, които целогодишно 
посрещат посетители.
Старата столица е много важен образователен център. 
Местните средни и висши училища се определят като 
едни от най-добрите в страната. Много млади българи 
идват тук, за да получат добро образование, което да 
им осигури възможности за реализация в България и 
Европейския съюз.
Търново е третата поред столица на българската 
държава (от 1187г. до 1393г.) По време на своя 
средновековен разцвет градът е играел важна роля 
на европейската икономическа и политическа сцена. 
Днес, сякаш за да напомня на отминалата мощ на 
Второто българско царство, над старата столица се 
извисява възстановената крепост на хълма Царевец.

Veliko Tarnovo is a unique place, preserved Bulgar-
ian spirit and tradition through the centuries. But besides 
living testimony to the heroic and rich Bulgarian history 
the old capital and the modern and lively cultural center, 
which irresistibly invites all visitors to return once again.
Veliko Tarnovo is located in the central part of Northern 
Bulgaria and has a population of about 72,000 people. In 
Veliko Tarnovo winds one of the largest and deepest Bul-
garian rivers - Yantra. Today Tarnovo is the 15th largest 
city in the country and undoubtedly is one of the most 
beautiful and popular in Bulgaria.
The entertainment opportunities in the city are numerous. 
Besides its beautiful architecture, Veliko Tarnovo offers 
visitors a wide variety of museums and monuments scat-
tered around the cobblestone streets. The cultural calen-
dar of the old capital is dotted with festivals, performances 
and events, which are distributed throughout the year. The 
night life of the city also boils unabated and offers both a 
wide variety of performances, club events and concerts of 
Bulgarian and foreign artists.
Most of the buildings here have preserved their traditional 
Bulgarian style and it creates a unique atmosphere in the 
city. Most streets that creep on the hills of Tarnovo are nar-
row and winding, but filled with unique charm. Many old 
buildings have been converted into hotels, restaurants and 
museums welcome visitors year-round.
The old capital is a very important educational center. Lo-
cal middle and high schools are classified as one of the best 
in the country. Many young Bulgarians come here to get 
a good education and to provide them with employment 
opportunities in Bulgaria and the European Union.
Tarnovo is the third Bulgarian capital (1187-1393) During 
its medieval heyday the city played an important role in 
European economic and political scene. Today, as if to re-
mind the bygone power of the Second Bulgarian Kingdom 
over old capital stands the restored castle on the hill.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ 
„17 Туристически маршрута
в община Велико Търново“

1. Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ 
–  средновековни църкви в квартал „Асенов“
„Св.четиридесет мъченици“
„Св.св. Петър и Павел“
„Св. Георги“
„Св. Димитър“
2. Регионален исторически музей - 
Велико Търново    
Археологически музей
Затвор-музей
Музей „Възраждане и Учредително събрание“
Музей „Нова и най-нова история“
„Сарафкина къща“
3. Културно-исторически маршрут: 
паметник „Майка България“ – Стамболовият 
мост – паметник „Асеневци“ – Художествена 
галерия „Борис Денев“ – Алея на славата – 
хълм Света гора
4. Архитектурно-музеен резерват – 
село Арбанаси                                                                    
Църква „Рождество Христово“
Църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил“
„Констанцалиевата къща“
Пешеходни  туристически маршрути към 
село Арбанаси
Местност Дълбок дол – църква „Св. Никола”
Местност Дълбок дол – Малко и Голямо лако – 
село Арбанаси 
Местност Ксилифор –  Голямо и Малко лако – 
село Арбанаси 
Местност Ксилифор – телевизионната кула – 
коннната  база – село Арбанаси 
Кв. „Асенов” – местността Каменец – село 
Арбанаси  
Разклона (североизток от Велико Търново) – 
Гарга баир – село Арбанаси 
5. Архитектурен резерват „Никополис ад 
Иструм“                                                                    
6. Велико Търново – Първи и Втори водопад 
– Преображенски манастир
Пребраженски манастир – село Самоводене
Преображенски манастир – село Беляковец

GUIDEBOOK
“17 tourist routes 

in Veliko Tarnovo Municipality”

 

1. Architectural Museum Reserve “Tsarevets” - 
medieval churches in Asenov district:                
“Forty Holy Martyrs”
“St. Peter and Paul”
“St. George”
“St. Dimitar”
2. Regional Historical Museum - Veliko Tarnovo
Archaeological Museum                                         
Prison Museum
Museum “Revival and Constituent Assembly”
Museum “Modern and Contemporary History”
“Sarafkina house”
3. Cultural-historical route: monument “Mother 
Bulgaria” - Stambolov bridge - monument 
“Asenevtsi” - Art Gallery                                        
“Boris Denev” - Walk of Glory - Sveta Gora hill
4. Architectural Museum Reserve - Arbanasi  
Church “The Nativity”
“St.. Archangels Michael and Gavrail“ Church 
“Konstantsaliev house”
Hiking routes to the village of Arbanasi
Dulbok dol area- “St. Nikola “ Chirch
Dulbok dol area – Golyamo and Malko lako – Vil-
lage of Arbanasi
Ksilifor area - Golyamo and Malko lako - Village of 
Arbanasi
Ksilifor area - TV tower - horse riding base- Village 
of Arbanasi
Asenov district - the Kamenetz area- Village of 
Arbanasi
Road fork (northeast of Veliko Tarnovo) - Garga 
Bair - Village of Arbanasi
5. Architectural Reserve “Nicopolis ad Istrum”

6. Veliko Tarnovo - First and Second Falls -
Preobrazhensky Monastery                                                                                                                                        
Prebrazhenski monastery - Village of Samovodene
Preobrazhenski Monastery - Village of Belyakovets

7. Музейна сбирка „Туризъм и туристически 
спортове“, местност Ксилифор –  хълм 
Момина крепост
8. Велико Търново, квартал „Асенов“ – 
манастир „ Св. Троица“ – хижа „Божур“  
Хижа „Божур” – село Самоводене
Хижа „Божур” – село Арбанаси
9. Велико Търново, квартал „Чолаковци” –  
село Буковец – село Шемшево
Квартал „Чолаковци” – местност Сини вир
10. Село  Присово – село Малки чифлик – 
хълм Момина крепост – местност Ксилифор 
– квартал „Асенов“, Велико Търново
11. Къпиновски манастир – град Елена 
(през село Вълчевци)
Туристически маршрут „Възрожденска 
Елена“
Музеен комплекс „Даскалоливница“ 
(Даскалоливница, Камбуров хан, Църква 
“Св.Никола”) - Къща музей „Иларион 
Макариополски“ - Попниколова къща (Музей по 
палеонтология)
12. Мемориална къща „Филип Тотю“, 
село Вонеща вода (махала Гърците) – 
Килифаревски манастир – Плаковски 
манастир 
13. Село  Райковци – село Горановци – ски 
база Килифарево – хижа „Грамадлива” – 
хижа „Предела”
14. Село Емен – Еменски каньон
15. Село Хотница – Хотнишки водопад
16. Село Кладни дял – природен резерват 
„Савчов чаир“ – село Дрента
17. Великотърновски университет „Св. св. 
Кирил и Методий“ – хълм Момина крепост – 
местност Голямо лако – село Арбанаси

7. Museum exhibition “Tourism and tourist 
sports’ in the area
Ksilifor - Momina krepost Hill 
8. Veliko Tarnovo district Asenov - Monastery
“St. Trinity” - hut “Bozhur”
Hut “Bozhur” - Village of Samovodene
Hut “Bozhur” - Village of Arbanasi
9. Veliko Tarnovo district Cholakovtsi - Village 
of Bukovets – Village of  Shemshevo
District Cholakovtsi – Sini vir area
10. Village of Prisovo – Village of Malki chiflik 
- Momina krepost Hill -Ksilifor area - district 
Asenov, Veliko Tarnovo
11. Kapinovo Monastery – Town of Elena 
(through Village of Valchevtsi)
Tourist route “Revival Elena”
Museum Complex “Daskalolivnitsa” 
(Daskalolivnitsa, Kambourov inn, Church “St. 
Nikola”) - House-museum “Ilarion Makariopolski” - 
Popnikolov House (museum of Paleontology)
12. Memorial House “Filip Totyu” in the village 
of Voneshta voda (neighborhood
Garcite) - Kilifarevo Monastery - 
Plakovski Monastery 
13. Village of Raykovtsi - Village of Goranovtsi - 
ski base Kilifarevo - hut
“Gramadliva” - hut “Predela”
14. Village of Emen - Emen Canyon
15. Village of Hotnitsa - Hotnishki Falls
16. Village of Kladni dyal - nature reserve 
“Savchov chair” - Village of Drenta
17. Veliko Tarnovo University “St. St. Cyril and 
Methodius “- Momina krepost hill – 
Golyamo lako area - Village of Arbanasi
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Маршрут 1
Route 1

/ 1 /
Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ - 
средновековни църкви в квартал „Асенов“

Архитектурно-музеен резерват „Царевец”. Един от 
най-посещаваните туристически обекти в България. 
Разположен на хълма Царевец, в старата част на град 
Велико Търново. Хълмът е обитаван още през ІІІ хил. 
пр. Хр. от тракийски племена. През V–VІІ в. н. е. тук 
се е намирало ранновизантийско селище – Зикидева. 
През ІХ в. възниква старобългарско селище. 
Изграждането на крепостната стена, с дължина 1100м, 
височина над 10 м и дебелина, достигаща на места до 
3.40 м, започва през ХІІ в.
Крепостта е имала три входа – Главен, Малка порта 
(Асенeва) и Френкхисарска порта, които се виждат и 
днес. 
В централната част е разположен Дворецът на 
българските царе. 
През 1185 г., след като Търново е провъзгласено за 
столица на Второто българско царство, Царевец се 
превръща в основна крепост, в която са изградени 
двете главни институции – царската и патриаршеската. 
Повече от 207 години  градът е  политически, 
икономически, културен  и духовен център на 
Средновековна България,  което го прави един от най-
важните градове в Европейския Югоизток.

/ 1 /
Architectural Museum Reserve “Tsarevets” 

medieval churches in Asenov district

Architectural Museum Reserve “Tsarevets”. One of the 
most visited tourist sites in Bulgaria. It is situated on the 
hill in the old part of Veliko Tarnovo. The hill was 
inhabited in the third millennium BC by Thracian tribes. 
In V-VII century of the New Age here was located early 
Byzantine settlement - Zikideva. In the ninth century 
was occurred a Bulgarian settlement. The building of the 
fortress wall with a length of 1100 m, height of 10m and 
thickness, reaching in some places to 3.40 m, began in the 
twelfth century.
The fortress had three entrances - the main, small Asenev 
gate and Frenkhisarska gate, which can be seen even today.
In the central part is located the Palace of Bulgarian kings. 
In 1185, after Turnovo was proclaimed as the capital of the 
Second Bulgarian Kingdom, Tsarevets was becoming a 
major fortress in which were established two main institu-
tions - the royal and patriarchal. 
More than 207 years the city was the political, economic, 
cultural and spiritual center of Medieval Bulgaria, which 
made it one of the most important cities in the European 
Southeast. 
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Реставрацията на крепостта Царевец започва 
през 1930 г. и е завършена през 1981 г., по повод 
честванията на 1300 години от създаването на 
Българската държава. Разкрити са основите на 470 
жилищни постройки, странноприемница, жилища 
на аристокрацията, 23 храма и 4 градски манастира. 
Отлично възстановени са главният вход с подвижен 
мост, внушителните стени и бойни кули, сред които 
и Балдуиновата. На най-високото място се извисява 
Патриаршеската църква, възстановена през 1981г. 
по проект на арх. Боян Кузупов, а на север от нея  – 
Царският дворец. 
Българските владетели, управлявали  и утвърдили 
средновековната българска държава  през XII–XIV в., 
са царете Петър, Иван Асен I, Калоян, Иван Асен II, 
Иван Александър, Иван Шишман.
Аудиовизуалният спектакъл „Звук и светлина” 
представя  по уникален начин моменти от българската 
история.

Адрес: Велико Търново,  пл. „Цар Иван Асен“ 
      Работно време: 

8:00 – 19:00 (април – октомври); 
9:00 – 17:00 (ноември – март) 
тел. 062/ 63 88 41, 0885 105 282

The restoration of Tsarevets began in 1930 and was com-
pleted in 1981 for the 1300th anniversary of the Bulgarian 
state celebration. Revealed are foundations of 470 residen-
tial buildings, inn, homes of the aristocracy, 23 churches 
and 4 city monasteries. Excellent restored are the main 
entrance with drawbridge, imposing walls and towers, 
including the Baldwin. On the highest point stands the 
Patriarchal Church, restored in 1981 on the design of ar-
chitect Boyan Kuzupov and north of it - The royal palace.
The Bulgarian rulers who ruled and affirmed the medieval 
Bulgarian state in XII-XIV c., are the kings Peter and Ivan 
Asen I, Kaloyan and Ivan Asen II, Ivan Alexander, Ivan 
Shishman.
Audio-visual show “Sound and Light” presents in a unique 
way moments of Bulgarian history.

Address: Veliko Tarnovo, Sq. “Tsar Ivan Asen”
  Working hours:

8:00 to 19:00 (April to October); 
9:00 to 17:00 (November to March)

ph. 062/63 88 41, 0885 105 282

Средновековни църкви в квартал „Асенов”
„Св.  Четиридесет мъченици”.  Разположена на 
левия бряг на река Янтра, построена и стенописана 
в чест на победата на цар Иван Асен ІІ над епирския 
деспот Теодор Комнин при Клокотница на 9/22 март 
1230 г. Предполага се, че в края на ХІІ в. Асеневци 
(българска царска династия, управлявала в периода 
1187 г.–1256 г.) изграждат около църквата манастир, 
един от най-важните средновековни столични 
манастири в Търново, споменаван в източници 
от ХІІ–ХІV в. като „Великата лавра” и „Царски 
манастир”. В църквата са погребани българските 
царе Калоян (управлявал 1197г.–1207г.) и Иван Асен 
II (1218г.–1241г.), свети Сава Сръбски (1175г.–1236г.) 
царица Анна Мария (1237г.).Храмът съхранява 
едни от най-значимите старобългарски епиграфски 
паметници – Омуртаговата, Асеневата и Граничната 
колона от крепостта Родосто от времето на хан Крум 
(управлявал 803 г. –814 г.)
  

Църквата „Св. четиридесет мъченици” е свързана с 
редица събития от най-новата история на България, 
най-значимото от които е провъзгласяването  на  
независимостта  на  България  на 22  септември 1908 г. 
от Фердинанд Сакскобургготски.
Възстановена е по проект на арх. Теофил Теофилов 
през 2006 г. и е преосветена на 14 септември 2006 г. от 
великотърновския митрополит Григорий.

        Работно време: 
9:30 –18:00 (април–октомври, касата работи до 17:30)
  9:00 –17:30 (ноември–март, касата работи до 17:00)

Medieval churches in Asenov district 
“Forty Holy Martyrs”. It is located on the left bank of the 
Yantra River, built and painted with frescoes in honor of 
the victory of Tsar Ivan Asen II over Epirskiya despot The-
odore Komnenos at Klokotnitsa on March, 9/22, 1230. It is 
assumed that at the end of XII-th  century Asenevtsi (Bul-
garian royal dynasty that ruled between 1187-1256) built 
around the church a monastery, one of the most important 
medieval monasteries in the capital Tarnovo, mentioned 
in sources of XII-XIV century as “The Great Lavra” and 
“Royal Monastery”.
In the church are buried Bulgarian Kings Kaloyan (reigned 
1197-1207) and Ivan Asen II (1218-1241), St. Sava Serbian 
(1175-1236) Queen Anna Maria (1237). The church kept 
some of the most significant Old epigraphic monuments - 
Omurtag’s, Asenev and Border columns from the Rodosto 
Fortress, from the time of Khan Krum (reigned 803 -814)
The church “St. Forty Martyrs “ is associated with a num-
ber of events in the recent history of Bulgaria, the most

important of which is the proclamation of Bulgaria’s inde-
pendence on September 22nd, 1908 by Ferdinand 
Saxe-Coburg.
It is restored on the design of the architect. Theofil Teofilov 
in 2006 and is resanctified on September 14, 2006 from 
Veliko Tarnovo Bishop Gregory.

Working hours:
9:30 -18: 00 (from April to October, the ticket-office 

works to 17:30)
9:00 -17: 30 (from November to March, ticket-office 

works to 17:00)
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„Св. св. Петър и Павел”
Разположена в северното подножие на крепостта 
Царевец. Построена в началото на ХІІІ век по време 
на царуването на цар Калоян. В нея са пренесени 
мощите на св. Йоан  Поливотски. Тук през 1205 година 
кардинал Лъв, пратеник на римския папа Инокентий 
ІІІ, коронясва Калоян, като му дава титлата крал, а 
главата на българската църква  архиепископ Василий 
получава титлата примас. По-късно по волята и 
ктиторството на Ана-Мария Арпад, съпруга на цар 
Иван Асен ІІ, около църквата се изгражда манастирски 
комплекс, който след завладяването на Търново от 
османските турци през 1393 г. изпълнява функцията 
на патриаршеска резиденция, в която Патриарх 
Евтимий пренася Патриаршеската библиотека и 
мощите на св. Йоан Рилски. 
В периода 1416 г.–1439 г., след понижаването на 
самостойната българска патриаршия в митрополия, 
подчинена на Цариградската патриаршия, комплексът 
около храма става митрополитска резиденция, а 
църквата „Св. Св. Петър и Павел” – митрополитска 
катедра. Това е единствената средновековна църква 
в Търново, която е действащ храм от ХІІІ век до 
разрушителното земетресение през 1913 година. 
Реставрирана през 1973 г. от арх. Боян Кузупов. В 
църквата има запазени стенописи от ХІІІ, ХV и от 
края на ХVІ – началото на  ХVІІ век.

“St. St. Peter and Paul “
It is located at the northern foot of the fortressTsarevets, 
built at the beginning of XIII century during the reign of 
Tsar Kaloyan. There are carried the relics on St. Joan Poli-
votski. Here in 1205, Cardinal Leo, envoy of Pope Innocent 
III, crowns Kaloyan, giving him the title of king, and the 
Head of the Bulgarian Church Archbishop Vasilii received 
the title of Primas. Later, of will the founder of the church 
Anna-Maria Arpad, wife of Tsar Ivan Asen II, around the 
church was built the monastery complex, which after the 
conquest of Turnovo by the Ottoman Turks in 1393 serves 
as a patriarchal residence in which Patriarch Euthymius 
carries Patriarchal library and the relics of St. Joan Rilsky. 
Between 1416-1439, after lowering the independent Bul-
garian Patriarchate to Eparchy, subordinated the Patriar-
chate of Constantinople, the complex around the temple 
becomes bishop’s residence, and the church “St.. St. Peter 
and Paul “- Eparchy Department. This is the only medieval 
church in Tarnovo, which is a working temple of XIII cen-
tury to the devastating earthquake in 1913. It is restored 
in 1973 by the the architect Boyan Kuzupov. The church 
has preserved frescoes from the XIII, XV and  the end of 
XVI - the beginning of the XVII century. 

„Св. Георги”
Разположена в източното подножие на крепостта 
„Трапезица”. Във вида, достигнал до наши дни, 
храмът е изграден в началото на ХVІІ в. (1616 г.), 
върху основите на църква, за която се предполага, че 
е от столичния период на Търновград. Разрушена при 
земетресение 1913 г. Реставрирана през 1975 г. от арх. 
Боян Кузупов. В църквата има запазени стенописи от 
ХVІІ век.
„Св. Димитър”
Разположена в източното подножие на крепостта 
„Трапезица”.  Свързва се с обявяването на въстанието 
на братята Петър и Асен, довело до възстановяването 
на българската държава през 1185 г. Около църквата 
са разкрити тракийско светилище, части от 
средновековен манастир, останки от друг християнски 
храм и голям некропол. Църквата е възстановена 
по проект на арх. Теофил Теофилов през 1985 г. 
по случай 800-годишнината от възстановяването 
на независимостта на България и обявяване на 
Търновград за столица на средновековната държава.

 Адрес: кв. Асенов, Велико Търново , 
тел.062/63 88 41,  0885 105 282                                

 Работно време: 
9:00 –18:00 (април – октомври) , ноември – март 

(посещения само с предварителна заявка) 
                   Профилактика: сряда: 9:00 – 12:00 

“St. George “
It is located at the eastern foot of the fortress “Trapezitsa”. 
In the form reached today, the temple was built in the early 
XVII century (1616) on the foundations of church, which 
is supposed that was from the period when Tarnovo is a 
capital . It is destroyed in an earthquake in 1913. Refur-
bished is in 1975 by Arch. Boyan Kuzupov. The church has 
preserved frescoes from the XVII century. 

“St. Dimitar “
It is located at the eastern foot of the fortress “Trapezitsa”, 
associated is  with the announcement of the rebellion of 
the brothers Peter and Asen, led to the restoration of the 
Bulgarian state in 1185. Around the church were disco-
vered Thracian sanctuary, parts of a medieval monastery, 
the remains of another Christian church and a large ne-
cropolis. The church was restored under the design of ar-
chitect Teofil Teofilov in 1985 on the occasion of the 800th 
anniversary of the restoration of independence of Bulgaria 
and announcement of Tarnovo as the capital of the me-
dieval state.

Address:Distr. Asenov, Veliko Tarnovo,
tel.062 / 63 88 41 0885 105 282

Working hours:
9:00 -18: 00 (April-October)

November to March (visits by preliminary appointment 
only)

Prophylaxis: Wednesday: 9:00 to 12:00
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/ 2 /
Регионален исторически музей – Велико Търново

Археологически музей 
Намира се  западно от площад „Съединение”. 
Експозицията „Търновград – столица на България  
ХІІ – ХІV век” представя историята и културата 
на Великотърновския регион от древността – 
праистория, античност, с акцент върху периода, 
когато градът е столица на българската средновековна 
държава ХІІ–ХІV век (златни и оловни печати 
от царската кореспонденция, златни пръстени-
печати на висши български сановници, златно 
копие на пръстена-печат на цар Калоян, монети на 
българските царе, златни копия на царски печати, 
накити, въоръжение, книжовни паметници, образци 
на Търновската живописна школа и миниатюрата, 
малка пластика, архитектурни детайли и строителна 
керамика, занаятчийски изделия и др.) Експониран 
е гробът на тракийския династ от село Големаните с 
оригинални  гробни дарове.

Адрес: Велико Търново,  ул. „Иванка Ботева” 2

                                      Работно време:  
9:00 – 18:00 (април – октомври)   

9:00 – 17:30 (ноември – март)
Профилактика: понеделник 9:00 – 12:00

тел. 062/601 528; 0886 927 020

/ 2 /
Regional Historical Museum - Veliko Tarnovo

Archaeological Museum
Located is to the west of square “Obedinenie”. Exposition 
“Tarnovo-capital of Bulgaria XII - XIV century “presents 
the history and culture of Veliko Tarnovo region since 
ancient times - prehistory, antiquity, with an emphasis on 
the period when the city was the capital of the medieval 
Bulgarian state XII-XIV century (gold and lead seals of 
royal correspondence, gold rings-seals of senior Bulgarian 
dignitaries gold copy of ring-seal of Tsar Kaloyan, coins of 
Bulgarian kings, gold copies of Imperial stamps, jewelry, 
weapons, literary monuments, samples of Turnovo school 
of painting and miniatures, small sculptures, architectural 
details and building ceramics, handicraft, etc.) exposed is 
the grave of Thracian dynast from village of Golemanite 
with original burial gifts.

Address: Veliko Tarnovo, 2, Ivanka Boteva str.

Working hours:
9:00 to 18:00 (April to October)

 9:00 to 17:30 (November to March)
Prophylaxis: Monday 9:00 to 12:00

ph. 062/601 528; 0886 927 020

Затвор-музей
Намира се южно от изградения през 1872 г. от 
Майстор Колю Фичето Конак, в който се помещава 
експозицията „Възраждане и Учредително събрание”. 
Строителството на затвора започва около средата 
на ХІХ в. През 1854 г. той вече се използва по 
предназначение. 
В годините на османското владичество са използвани 
трите етажа на сградата. След Освобождението 
са пристроени нови помещения, а затворът 
функционира до 1954 г. Експозицията представя 
възстановка на интериора на три от килиите и 
карцера, функционирали по времето на борбите 
за национално освобождение, уредите, с които са 
извършвани инквизиции, и описание на най-често 
прилаганите изтезания. Върху табла са имената 
на 399 поборници, лежали в Търновския затвор, и 
портретите на най-значимите личности, затваряни 
тук – Филип Тотю, Стефан Караджа, Васил Левски, 
Тодор Каблешков, Бачо Киро, Георги Измирлиев, 
Тодор    Кирков и др.

Адрес: Велико Търново,  пл. „Съединение” 1
                                      Работно време:    

9:00 – 17:30 (април – октомври); 
9:00 – 17:30 (ноември – март)

 Почивни дни: неделя и понеделник
Профилактика : сряда 9:00 – 12:00

тел. 0886 927 019

Prison Museum
Located is south of built in 1872 by Master Kolyo Ficheto 
Konak /Town-hall/, which houses the exhibition “Renais-
sance and Constituent Assembly”.
The construction of the prison begins around the mid-
dle of the nineteenth century. In 1854 it was already used. 
In the years of Ottoman rule are used three floors of the 
building. After Liberation additionally are built new pre-
mises and the prison works until 1954. The exhibition pre-
sents a reconstruction of the interior of three of the cells 
and cooler, functioning during the struggles for national 
liberation, appliances, with which were accomplished in-
quisitions and description of the most commonly used 
torture. On boards are the names of  399 fighters, lying in 
prison Tarnovo, and portraits of the most significant per-
sons imprisoned here - Filip Totyu, Stefan Karadzha, Vasil 
Levski, Kableshkov, Bacho Kiro, Georgi Izmirliev Todor 
Kirkov and others.

Address: Veliko Tarnovo, 1, Saedinenie Sq. 
Working hours:

9:00 to 17:30 (April to October); 
9:00 to 17:30 (November to March)

Closed: Sunday and Monday
Prophylaxis: Wednesday 9:00 to 12:00

ph. 0886 927 019
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Музей „Възраждане и Учредително събрание” 
Намира се в северната част на площад „Съединение”. 
Експозицията е разположена на три от четирите етажа 
в сградата на стария турски Конак, изграден през 1872 
г. от възрожденския майстор Колю Фичето – първия 
български архитект.
Първи етаж. Представени са паметници на 
християнското изкуство от периода на османското 
владичество (икони, творби на майсторите-резбари 
и иконописци от Тревненската художествена школа, 
църковна утвар, а също произведения на първите 
академично школувани художници Станислав 
Доспевски и Николай Павлович). С богат автентичен 
материал е проследено икономическото развитие на 
Търново и региона през епохата на Възраждането ХІХ 
в., развитието на занаятите, търговията, създаването 
на първите фабрики, строителството и архитектурата, 
като специално внимание е отделено на уникалните 
архитектурни паметници, създадени от Уста Колю 
Фичето.

Museum “Revival and Constituent Assembly”
Located is in the northern part of square “Obedinenie”. 
The exhibition is located on three of the four floors in the 
building of the old Turkish Konak, built in 1872 by the 
Renaissance master Kolyo Ficheto - the first Bulgarian ar-
chitect.
First floor. 
Presented are monuments of Christian art from the pe-
riod of Ottoman rule (icons, works of master-carvers 
and painters of the Tryavna art school, church plates, and 
also works of the first academic Schooled artists Stanislav 
Dospevski and Nikolai Pavlovich). With rich authentic 
material is traced the economic development of Tarnovo 
and the region during the Renaissance XIX c., the de-
velopment of crafts, trade, the establishment of the first 
factories, construction and architecture, special attention 
is paid to the unique architectural monuments created by 
Kolyo Ficheto.

Втори етаж. 
Проследени са етапите и най-важните моменти от 
национално-освободителната борба на населението 
от Търновския край през епохата на османското 
владичество – хайдушкото движение, Първо и 
Второ Търновско въстание 1598 г–1606 г., Велчова 
завера 1835 г., Хаджиставрева буна 1862 г., въстание 
на капитан дядо Никола  1856 г., действията на 
четите на Филип Тотю и Панайот Хитов 1867 г., на 
Стефан Караджа 1868 г., на Хаджи Димитър 1868 г., 
Априлското въстание 1876 г., Руско-турската война 
от 1877–1878 г. Специално внимание е отделено на 
борбата за независима българска църква, развитието 
на образователното дело и читалищната дейност.
Трети етаж. Възстановена е залата, в която 
от 10 февруари до 16 април 1879 г. е проведено 
Учредителното събрание в Търново, поставило 
основите в развитието на съвременна България. На 16 
април 1879 г. е подписана Търновската конституция, 
а на 17 април е открито първото Велико народно 
събрание, избрало княз Александър Батенберг за 
първи княз на България.

     Адрес: Велико Търново,  пл. „Съединение” 1
  Работно време: 

                      9:00 – 18:00 (април – октомври) 
9:00 – 17:30 (ноември – март)

Профилактика: вторник 9:00 – 12:00
тел. 0886 927 009;  062/629 821

Second floor. 
It traces the stages and the most important moments of na-
tional-liberation struggle of the population of the Turnovo 
region during the period of the Ottoman rule - haidouk 
movement, First and Second Tarnovo Uprising in 1598 
and 1606, Velchova Conspiracy 1835, Hadzhistavreva 
Buna 1862, Uprising of Captain dyado Nikola in 1856, the 
actions of the detachments of Philip Totyu and Panayot 
Hitov 1867, Stefan Karadja 1868, Hadji Dimitar 1868 April 
Uprising in 1876, the Russo-Turkish War of 1877-1878. 
Special attention is paid to the struggle for an indepen-
dent Bulgarian church, development of education Library 
activities. 
Third floor. Has been rebuilt the hall where from Febru-
ary, 10 to April, 16, 1879 was held Constituent Assembly 
in Tarnovo, laid the foundations in the development of 
modern Bulgaria. On April, 16, 1879 was signed Turnovo 
Constitution, but on April, 17, is opened the first Grand 
National Assembly, elected Prince Alexander Battenberg 
for the first Prince of Bulgaria.

Address: Veliko Tarnovo,  1, Saedinenie Sq.
Working hours:

9:00 to 18:00 (April to October) 
9:00 to 17:30 (November to March)
Prophylaxis: Tuesday 9:00 to 12:00

ph. 0886 927 009; 062/629 821
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Музей „Нова и най-нова история”  
Намира се в непосредствена близост до Музея-затвор. 
Експозицията „Велико Търново и българската дър-
жавност” представя най-значимите събития, случили 
се във Велико Търново в първите десетилетия след 
Освобождението (Първото Велико народно събрание 
и изборът на Александър Батенберг за български 
княз през 1879 г.; Второто Велико народно събрание,  
проведено в гр. Свищов през 1881 г; Съединението през 
1885 г; Третото Велико народно събрание и изборът 
на Фердинанд Сакскобургготски за български княз; 
Четвъртото Велико народно събрание, проведено 
през 1893 г; Обявяването на Независимостта на 22 
септември 1908 г; Петото Велико народно събрание 
от 1911 г.). Акценти в изложбата – ролята на Стефан 
Стамболов като строител на съвременна България, 
личните вещи на автора на химна на България „Мила 
Родино” – Цветан Радославов и др.
Експозицията „Войни за национално обединение на 
България – 1885 г.,1912–1913 г.,1915–1918 г. представя 
чрез карти, веществени и фотоматериали военните 
действия, както и графики на участвалия във войните 
известен търновски художник Борис Денев.

Адрес: Велико Търново,  пл. „Съединение” 1 , 
тел. 0886 927 019

                                    Работно време:    
9:00 – 17:30 (април – октомври); 

9:00 – 17:30 (ноември – март)
Почивни дни: неделя и понеделник
Профилактика: сряда  9:00 – 12:00

Museum “Modern and Contemporary History”
Located is near the Prison Museum. 
The exhibition “Veliko Tarnovo and Bulgarian state sys-
tem” presents the most significant events that took place 
in Veliko Tarnovo in the first decades after liberation (The 
First Grand National Assembly and the choice of Alexan-
der Battenberg for Bulgarian Prince in 1879; The Second 
Grand National Assembly held in the town of Svishtov in 
1881; The Unification in 1885; The Third Grand National 
Assembly and the choice of Ferdinand Saxe-Coburg to 
Bulgarian Prince; The Fourth Grand National Assembly, 
held in 1893; The Declaration of Independence of Sep-
tember ,22, 1908; The Fifth Grand National Assembly in 
1911) Highlights in the exhibition are the role of Stefan 
Stambolov as builder of Modern Bulgaria, the personal 
belongings of the author of the anthem of Bulgaria “Mila 
Rodino”- Tsvetan Radoslavov  etc.
The exhibition “Wars of national unification of 
Bulgaria - 1885, 1912-1913, 1915-1918 presents by maps, 
tangible and photo-materials the military activities and 
graphics of the participant in the war and  known Turnovo 
artist Boris Denev.

Address: Veliko Tarnovo, 1, Saedinenie Sq. 
ph. 0886 927 019
Working hours:

9:00 to 17:30 (April to October); 
9:00 to 17:30 (November to March)

Day off: Sunday and Monday
Prophylaxis: Wednesday 9:00 to 12:00 

„Сарафкина къща”  
Намира се на улица „Гурко” във възрожденската част 
на Велико Търново. Построена през 1861 г. за жилище 
и работно място на богатия търновски търговец 
Димо Сарафина, но останала известна с името на 
съпругата му Анастасия като Сарафкина къща. 
Обявена за паметник на културата с национално 
значение през 1965 г., а от 1981 г. е възстановена от 
арх. Цветана Полихронова като музей. Постоянната 
експозиция  „Народното изкуство в Търновския 
край” представя  оригинални етнографски предмети 
– колекции от глинени съдове, домашни иконостаси 
и икони, художествени произведения на майсторите 
от ковашкия занаят, резбовани сандъци, ракли, 
хурки и просфорници; дървени фризове за врати и 
долапи; музикални инструменти; прекрасни образци 
на каменна резба и релефи, характерните носии за 
Търновския край, накити от злато и сребро, обредни 
предмети и различни обичаи.

Адрес: Велико Търново,  ул. „Гурко” 88, 
тел. 062/635 802

                                    Работно време:   
9:00 – 18:00 (април – октомври); 

9:00 – 17:30 (ноември – март)
Почивни дни: неделя

„Sarafkina house” 
Built is in 1861 for the home and workplace of the rich 
Turnovo trader Dimo Sarafina, but remained known as 
the house of his wife Anastasia - Sarafkina house. It is a 
monument of culture of national importance from 1965, 
and since 1981 has been restored by the architect Tsvetana 
Polihronova as a museum. The permanent exhibition
“National Art in the Turnovo region “presents original 
ethnographic items- Collections of pottery, home        ico-
nostasis and icons, art works of the masters of the smith-
ing craft,  carved chests,  distaffs and vessels for          Com-
munion Bread; wooden friezes for doors and cupboards; 
music tools; wonderful examples of stone carvings and re-
liefs, typical costumes for Turnovo region, jewelry of gold 
and silver, ritual objects and different customs.

Address: Veliko Tarnovo, ul. “Gurko” 88, 
tel. 062/635 802

  Working hours:
9:00 to 18:00 (April to October); 

9:00 to 17:30 (November to March)
Day off: Sunday
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                 Културно-исторически маршрут:  
паметник „Майка България” – Стамболовият мост 
– паметник „Асеневци” – Художествена галерия 
„Борис Денев” – Алея на славата – хълм Света Гора
Във Велико Търново са издигнати множество 
паметници, посветени на събития и личности от 
всички епохи на българската история.
Паметник „Майка България”. Издигнат в малък 
едноименен парк в центъра на града, със средства 
на местното население. Открит на 6 май 1935 г. 
Паметник на победите, посветен на героите, загинали 
във войните – Руско-турска (1877/78 г.), Сръбско-
българска (1885 г.), Балканските (1912/13 г.) и Първата 
световна (1915/18 г.). Получава името си от  женската 
фигура – център на скулптурната композиция, 
символизираща Родината – със златна корона на 
главата, бойно знаме и лаврова клонка, прекланяща 
се пред подвига на загиналите воини за свободата на 
България.
Стамболовият мост. Издигнат над река Янтра 
в края на XIX век. Дело на италианския инженер 
Джовани Мусути и българския майстор Стоян 
Герганов. Първоначално търновци го наричали  
„Мостът за никъде”, тъй като жп гарата, която той

свързва с града, все още не съществувала. 
През 1932 г. под него прелита със самолета си „ДАР-1” 
военният пилот Петко Попганчев.
Художествена галерия „Борис Денев”. Една от най-
старите и най-богатите галерии в страната. Носи 
името на търновския художник-пейзажист, автор на 
портрети и фигурални композиции, роден през 
1883 г. в Търново. 
Открита през 1934 г., тя съхранява творби на видни 
български художници и показва развитието на 
българското изобразително изкуство през годините. 
Паметник „Асеневци”.  Един от символите на града, 
издигнат в местността Боруна върху живописна 
скална тераса край река Янтра, в подножието на хълма 
Света гора. Дело на авторски колектив с ръководител 
скулпторът проф. Крум Дамянов. 
Открит е през 1985 г. по повод 800 - годишнината    от
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                 Cultural and historical route:
monument “Mother Bulgaria” - Stambolov Bridge - mon-
ument “Asenevtsi” - Art Gallery “Boris Denev” - Walk of 
Fame - Sveta Gora hill
In Veliko Tarnovo were built many monuments dedicated 
to events and personalities from all eras of Bulgarian his-
tory.
Monument “Mother Bulgaria”. Erected in a small ho-
monymous park in the city center, by means of the local 
population. It is opened on May 6, 1935.
It is a Monument of Victory,  dedicated to the heroes who 
died in the wars – Russo Turkish (1877/78), the Serbo-
Bulgarian (1885), the Balkans (1912/13) and World  War 
(1915/18). Gets its name from the female figure - the 
center of sculptural composition symbolizing Motherland 
with gold crown, battle flag and laurel twig, bowing head 
before the feat the fallen warriors   for freedom of Bulgaria.
Stambolov Bridge.
 Erected over the Yantra River in the late XIX century. It is 
a work of Italian engineer Giovanni Musuti and Bulgarian 
master Stoyan Gerganov. Originally  the Tarnovo residents 
called him “bridge to nowhere” because The train station, 
which connects it with the city still did not exist.  In 1932 
under the bridge flew on his plane “DAR 1” the military

pilot Petko Popganchev.

Art Gallery “Boris Denev”
One of the oldest and richest galleries in the country. It is 
named of the artist, landscape painter, author of portraits 
and figural compositions, born in 1883 in Tarnovo. It is 
opened in 1934 and stores works of prominent Bulgarian 
artists and shows the development of Bulgarian art over 
the years.

Monument “Asenevtsi”
One of the symbols of the city, erected in Boruna site,  on 
picturesque rock terrace near the Yantra River, at the foot 
of the hill Sveta gora. It is a work of a team of authors led 
by sculptor professor Krum Damyanov. It was opened in 
1985 on the occasion of the 800-th anniversary

въстанието на Асеневци и възстановяването на 
българската държава. Изобразява българските царе 
Петър, Иван Асен І, Калоян и Иван Асен ІІ, по времето 
на които (1185 - 1241 г.) българската средновековна 
държава със столица Търновград,  достига своя 
икономически, политически и културен връх. 
В Алея на славата в парк „Асеневци” са поставени 
паметни знаци на видни личности, със значим 
принос в историята, културата и развитието 
на Велико Търново. Сред тях е и този на проф. 
Александър Бурмов, основател и пръв ректор на 
Великотърновския университет. Паметният знак е 
поставен  по случай 100-годишнината от неговото 
рождение.

Хълм Света гора. Третият хълм, наред с Царевец 
и Трапезица, част от средновековната българска 
столицата Търновград. Културен,  духовен и 
книжовен център на Втората българска държава. 
Наречен Света гора, заради няколкото манастира, 
между които най-голям и известен е „Св. Богородица 
Одигитрия” (Пътеводителка). В него в средата на 
ХІV век от манастира “Св. Троица” се премества 
Търновската книжовна и художествена школа. 
Патриарх Евтимий, Теодосий Търновски и техните 
последователи развиват многостранна и оживена 
книжовна и духовна дейност. Днес на мястото на 
манастира се издигат сградите на Великотърновския 
университет  „Св. св. Кирил и Методий”.                                              
                                    Информация 
                  ТД „Трапезица-1902”, Велико Търново 
тел./факс : 062/ 63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

of the uprising of Asenevtsi and restoration of the Bulgar-
ian state. It depicts Bulgarian kings Peter and Ivan Asen I, 
Kaloyan and Ivan Asen II, during which (1185 - 1241) the 
Bulgarian medieval state with capital Tarnovo reached its 
economic, political and cultural peak.
In the Walk of Fame in park “Asenevtsi” are placed me-
morial signs of eminent personalities with a significant 
contribution to the history, culture and development of 
Veliko Tarnovo. Among them is the sign of Professor. 
Alexander Burmov, founder and first rector of the Veliko 
Tarnovo University. 
Memorial sign was placed on the 100-th anniversary of his 
birth.

Sveta Gora hill.
The third hill, among Tsarevets and Trapezitsa, part of 
the medieval Bulgarian capital Tarnovo. Cultural, spi-
ritual and literary center of the Second Bulgarian State. 
Called Sveta Gora, because there were several monaster-
ies, among which the largest and famous is known as “St. 
Virgin Mary odigitria “(Hodegetria). There in the middle 
of the XIV century from the monastery” St.. Trinity “ is 
moved the Tarnovo Literary and Art School. Patriarch 
Euthymius, Teodosiy Tarnovski and their followers de-
velop a versatile and lively literary and cultural activities. 
Today, at the place of the monastery, are rised the buil-
dings  of the Veliko Tarnovo University “ St.. St. Cyril and 
Methodius”.

Information:
 TD “Trapezitza-1902”,Veliko Tarnovo 

ph./Fax: 062/63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
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Архитектурно-музеен резерват – с. Арбанаси

Арбанаси е едно от най-живописните стари селища 
в страната, разположено на едноименното скалисто 
плато, на 4 км североизточно от Велико Търново. 
Основано през ХV–ХVІ в. от преселници от Епирска 
Македония, то получава статут на вакъфско селище, 
собственост на зетя Рюстем паша и дъщерята на 
султан Сюлейман Великолепни Михримах, което е 
предпоставка за развитието му като богато търговско, 
животновъдно и занаятчийско селище с над 1000 
къщи.  Днес е известно с уникалната си жилищна 
архитектура и богато стенописаните арбанашки 
черкви. 

Църква „Рождество Христово” 
Строена в края на ХVІ в. и началото на ХVІІ в. Богато 
стенописана в периода 1597 г.–1681 г. В галерията на 
църквата е най-ранното изображение на „Колелото 
на живота” – 1649 г., а в женското отделение  на 
източната стена е сцената „Страшният съд” – 1597 г. 
Иконостасът в параклиса „Йоан Кръстител” е едно 
от най-старите произведения на дърворезбеното 
изкуство по българските земи от ХVІІ в. Храмът е част 
от комплекс, резиденция, от която се е управлявала 
най-голямата Митрополия на Балканския полуостров 
– Търновската.
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Architectural museum reserve - village of Arbanasi

Arbanassi is one of the most picturesque old villages in 
the country, located on homonymous rocky plateau, 4 
km northeast of Veliko Tarnovo. Founded in XV-XVI c. 
by settlers from the Epirus Macedonia, it receives status 
Vakuf village owned by the son in law Ryustem Pasha and 
daughter of Sultan Suleiman the Magnificent Mihrimah, 
which is a prerequisite for its development as a rich trade, 
stockbreeding and craft village with over 1000 houses. To-
day is known for its unique residential architecture and 
rich of frescos Arbanassi churches.

Church “Nativity”
It was built in the late XVI century and early XVII century. 
It is richly decorated with frescos in the period 1597-1681. 
In the gallery of the church is the earliest image of “Wheel 
of Life” - 1649 and in the women’s section of the east wall 
is the scene “Doomsday” - 1597. Iconostasis in the chapel 
“John the Baptist” is one of the oldest works of art wood-
carvings in Bulgarian lands from the XVII century. The 
temple is a  part of a complex, residence, from which was 
ruled the biggest on  the Balkan Peninsula the Turnovo 
Diocese. 

Църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил” 
Най-голямата в с. Арбанаси, построена и зографисана 
през ХVІІ–ХVІІІ в. Състои се от олтар, наос (мъжко 
отделение) с триконхална форма, сляп вътрешен купол 
и  притвор (женско отделение), галерия с параклис на 
„Св. Параскева”. Ктиторски надпис  свидетелства, че 
дарители са семейството на арбанашкия първенец 
хаджи Нику Култукли и жена му Кириаки. В параклиса 
е гробът на Константин Бранковани.

„Констанцалиевата къща” 
Строена през XVII в., реконструирана няколко 
пъти. Къщата е двуетажна, типична арбанашка 
къща-крепост. Разположението на помещенията, 
подредбата и богатата им украса илюстрират бита и 
културата на жителите – богати арбанашки търговци 
от периода на разцвет на селището ХVІІ–ХVІІІ век.

  Работно време:
 понеделник – петък 9:00 – 18:00    (април - октомври)

събота и неделя 10:00 – 16:00; понеделник – петък 
10:00 – 16:00 

(ноември – март, след предварителна заявка), 
тел. 0885 105 254

Профилактика понеделник: 9:00 – 12:00

Church “St.St. Archangels Michael and Gabriel”

It is the largest in Arbanassi. Built and painted in the 
XVII-XVIII century. It consists of an altar, nave (male 
ward) with triconchal form blind inner dome and narthex 
(female section), gallery with a chapel of “St. Paraskeva”. 
Donor’s inscription indicates that donors is Arbanassi no-
table family Hadji Niku Kultukli and his wife Kiriaki. In 
the chapel is the tomb of Constantine Brankovani. 

“Konstantsaliev house”
It was built in XVII century, renovated several times. 
House is typical Arbanassi house-fortress. The location 
of the premises, arrangement and its rich decoration il-
lustrate the life and culture of people - rich Arbanassi 
merchants from the heyday of the settlement XVII-XVIII 
century.

Working hours:
Monday - Friday 9:00 to 18:00 (April to October) 

Saturday and Sunday 10:00 to 16:00;
Monday - Friday 10:00 to 16:00 

(from November to March, after request), 
tel. 0885 105 254

Prophylaxis: Monday: 9:00 to 12:00
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Пешеходни  туристически маршрути към 
с. Арбанаси
Местност Дълбок дол – манастир „Св. Никола”
Начало: квартал „Асенов”, Велико Търново. Преминава 
се през висящия мост над р. Янтра. Отклонение вляво 
от асфалтовия път, водещ до местността Ксилифор 
по кафява маркировка. Преминава по скален венец с 
живописни панорамни гледки към Велико Търново. 
Време за преминаване: 1,30 ч.

Местност Дълбок дол – Малко и Голямо лако – 
с. Арбанаси 
Начало: квартал „Асенов”, Велико Търново. 
Преминава се през висящия мост над р. Янтра. 
Отклонение при първата чешма, вляво на асфалтовия 
път, водещ до местността Ксилифор. Зелена 
маркировка. Изкачване на североизток, по дерето. 
След около 20 мин: отклонение вляво към Малко лако 
(следи от стар римски път, удобно място за почивка); 
отклонение вдясно към Голямо лако (Римската 
чешма). Пътеката продължава по склона на север и 
излиза в югоизточния край на с. Арбанаси. Време за 
преминаване: 1,50 ч.
Местност Ксилифор –  Голямо и Малко лако – 
с. Арбанаси 
Начало: хижа „Ксилифор” в местността Ксилифор, 
източно над Велико Търново. Тръгва се по синя 
маркировка. След около 50 мин. – отклонение по 
зелена маркировка за Голямо и Малко лако. Приятно 
изкачване по пътека в широколистна гора край 
течаща вода и подходящи за пикници кътове за отдих.
Излиза се в югоизточния край на с. Арбанаси. Време 
за преминаване: 1,30 ч.

Hiking routes to the village of Arbanasi

 Dulbok dol side - monastery “St.. Nikola “
Beginning: neighborhood “Asenov”, in the town of Veliko 
Tarnovo. It passes through the suspension bridge over the 
Yantra river. Deviation to the left of the asphalt road 
leading to the  Ksilifor area in brown marking. It goes 
along the rock crown with picturesque panoramic views 
to Veliko Tarnovo. Passing time: 1.30 hours.

Dulbok dol area -Malko  and Golyamo lako - village of 
Arbanasi
Beginning: neighborhood “Asenov“ in the town of Veliko 
Tarnovo. It passes through the suspension bridge over 
theYantra river. Deviation in the first fountain, left the 
asphalt road leading to the area Ksilifor. Green marking. 
Climb to the northeast, along the gully. After around 20 
minutes: deviation to the left to Malko lako (traces of an 
ancient Roman road, a comfortable place to rest); devia-
tion to the right to Golyamo lako (Roman fountain). The 
path continues up the slope to the north and leads to the 
southeast end of Arbanassi. Passing time: 1 50 hours.

Ksilifor  area  -  Golyamo and Malko lako  -  village of 
Arbanasi

Beginning: hut “Ksilifor” in the  Ksilifor area on the east 
over Veliko Tarnovo. Starts on blue marking. After ap-
proximately 50 min. - Deviation on green marking to Gol-
yamo and Malko lako. Nice climb over  trail in the forest 
near running water and this route is suitable for picnics 
and rest. It leads to the southeast end of Arbanassi. Passing 
time: 1.30 hours.

Местност Ксилифор – телевизионната кула – 
коннната  база – с. Арбанаси 
Начало: хижа „Ксилифор” в местността Ксилифор, 
източно над Велико Търново. Тръгва се по червена 
маркировка, посока север–североизток. Приятно 
30-минутно  изкачване по пътека в широколистна 
гора. В близост до края на пътеката се излиза на 
прогледно панорамно място с живописен изглед 
отвисоко към Велико Търново. Излиза се на шосето 
с. Арбанаси – с. Шереметя. Вляво е телевизионната 
кула, вдясно – конната база. При избор на десния 
вариант, по полски път се стига в с. Арбанаси. Време 
за преминаване: 1 час.

Квартал „Асенов” – местността Каменец – с. 
Арбанаси Начало: квартал „Асенов”, Велико Търново. 
Преминава се през висящия мост над р. Янтра. В 
близост до обръщалото пред бившата текстилна 
фабрика се тръгва в посока север–североизток по 
жълта маркировка. След около 20 мин. изкачване 
по пътеката, успоредна на асфатовия път Велико 
Търново –  с. Арбанаси се стига до оформен кът за 
отдих. Продължението на пътеката излиза в западния 
край на    с. Арбанаси. Време за преминаване: 1час.
Разклона (североизток от Велико Търново) – Гарга 
баир – местността Каменец – с. Арбанаси 
Начало: разклона за с. Арбанаси и манастир „Св. 
Троица”. Тръгва се в посока север–североизток по 
жълта маркировка. След около 40 мин. изкачване до 
вр. Гарга баир, следва преминаване по Арбанашкото 
плато и достигане след 30-40 мин. до местността 
Каменец. Пресича се асфалтовия път и се влиза в с. 
Арбанаси от западна посока. Време за преминаване: 
1,30 ч

Информация:
ТД „Трапезица -1902”, Велико Търново

Тел./факс : 062/ 63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

Ksilifor area - TV tower - Horse Riding Base - village of 
Arbanasi
Beginning: hut “Ksilifor” in the area Ksilifor on the east 
over Veliko Tarnovo. Starts on red marking to the north-
northeast. Pleasantly 30-minute climb along a path in the 
forest. Near the end of the trail there is a panoramic posi-
tion with picturesque view over Veliko Tarnovo.
The route goes out on the road village of Arbanasi - village 
of Sheremetya. On the left is the television tower, on the 
right - horse base. When choosing the right option the dirt 
road leads to the village of Arbanassi. Passing time: 1 hour.

Neighborhood “Asenov” - the site of Kamenetz - village 
of Arbanasi
Beginning: neighborhood “Asenov”, Veliko Tarnovo. It 
passes through the suspension bridge over the Yantra 
river.  Near the roundabout in front of the former textile 
factory the track goes north-northeast on yellow marking. 
After approximately 20 min. climb the path parallel to the 
asphalt road Veliko Tarnovo - village of Arbanasi leads to 
the landscaped area for a rest. The continuation of the trail 
comes out at the western end of the village of Arbanassi. 
Passing time: 1 hour. 
Road fork. (northeast of Veliko Tarnovo) - Garga Bair - 
Kamenetz area – village of  Arbanasi
Beginning: road fork to Arbanassi and the Monastery 
“Sv. Trinity “. The route starts from the north-northeast 
on yellow marking. After approximately 40 min. the path 
climbs to the peak Garga Bair, passes the Arbanasi pla-
teau and reaches after 30-40 min. to the Kamenetz area. 
It crosses main road and enters in the village of Arbanasi 
from the west. Passing time: 1.30 hours.

Information: 
TD “Trapezitza-1902”, Veliko Tarnovo  ph./ Fax: 062/63 58 

23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
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Маршрут 5
Route 5

/ 5 /
Архитектурен резерват „Никополис ад Иструм”

Римският и ранновизантийски град Никополис 
ад Иструм се намира на 20 км северно от Велико 
Търново, разположен върху невисоко плато на левия 
бряг на река Росица. 
Основан от римския император Марк Улпий Траян 
в чест на победата му над даките през 102–106 г., 
градът първоначално е в границите на провинция 
Тракия, а през 193 г. е прехвърлен към провинция 
Долна Мизия. Територията му включва селища, вили, 
тържища. Извършени са археологически проучвания 
на няколко вили, селища и центрове за керамично 
производство.
Стратегическото значение на Никополис ад 
Иструм се определя от обстоятелството, че на 
месторазположението му се пресичат два от важните 
пътища в Долна Мизия. Единият – от Одесос (Варна), 
през Марцианопол (Девня), Никополис ад Иструм, 
Мелта (Ловеч) и Сердика (София), се свързва със 
западните римски провинции.  Другият – от Нове 
(Свищов), през проходите на Хемус (Стара планина), 
Кабиле (Ямбол), Византион (Истанбул) и проливите, 
осъществява връзка с малоазийските провинции на 
империята.
Градът е организиран по подобие на тези в Мала Азия 
– Ефес, Никея и Никомедия. Населен с преселници от 
Мала Азия – траки, римски ветерани, етническият му 
състав е пъстър. Официалният език е гръцкият. 
Най-голям икономически разцвет Никополис 
ад Иструм преживява по време на управлението 
на династията на Северите през средата на II и 
първата третина на III в. В градската монетарница 
са отсечени и пуснати в обръщение над 1000 типа 
бронзови монети, изобразяващи храмовете в 
Никополис, обществените сгради, фортификационни 
съоръжения, персонификации на божества от гръко-
римския религизиозен пантеон.

    

Работно време:
 9:00 – 18:00 (април – октомври); 

10:00 – 16:00 (ноември – март)
За екскурзоводско обслужване по предварителна 

заявка, тел.  0885 105 282

/ 5 /
           Architectural Reserve “Nicopolis ad Istrum”

The Roman and early Byzantine town Nicopolis ad Istrum 
is located 20 km north of Veliko Tarnovo, located on the 
low plateau on the left bank of the Rosica River.
It was founded by the Roman emperor Marcus Ulpia Tra-
jan in honor of his victory over the Dacians in 102-106. 
At the beginng the city is in the province of Thrace, and 
in 193 was transferred to the province of Lower Moesia. 
Its territory includes the settlements, villas, markets. Were 
carried out archaeological studies of several villas, settle-
ments and centers of ceramic production. The strategic 
importance of Nicopolis ad Istrum is determined by the 
fact that in its location intersect two important roads in 
Lower Misia. One - from Odessos (Varna), through 
Marcianopolis (Devnya), Nicopolis ad Istrum Melta 
(Lovech) and Serdica (Sofia), is connected with the west-
ern Roman provinces. The other - from Nove (Svishtov), 
through the passages of Xemus (Stara Planina), Kabyle 
(District), Byzantium (Istanbul) and the Straits, liaise with 
the Asia Minor provinces of the empire. The city is orga-
nized along the lines of those in Asia Minor - Ephesus, 
Nicaea and Nicomedia. It is unhabited by settlers from 
Asia Minor - Thracian, Roman veterans, the ethnic com-
position is colorful. The official language is Greek. The 
greatest economic boom Nicopolis ad Istrum experiences 
during the reign of the Severan dynasty in the middle of 
the II and the first third of III century. In urban mint were 
minted and put into circulation more than 1,000 types 
of bronze coins depicting temples in Nicopolis, public 
buildings , fortifications, personifications of deities of the 
Greco-Roman religious pantheon 

Working hours:
9:00 to 18:00 (April to October); 

10:00 to 16:00 (November-March) 
For guide service by appointment, ph. 0885 105 282
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Маршрут 6
Route 6
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Велико Търново – Първи и Втори водопад – 

Преображенски манастир
С два подхода за начало: квартал „Картала” и 
квартал „Варуша” във Велико Търново. Червено-бяла 
маркировка.
Екопътеката е част от живописния пролом Дервента 
над река Янтра и един от маршрутите около града, 
който предлага възможности за отдих, туризъм и 
спорт, в съчетание с просторни панорамни гледки 
и опознаване на животински и растителни видове, 
водни, скални обекти и исторически находки.
Изградена през 2001 год. от Туристическо дружество 
„Трапезица-1902” по проект на Училищен клуб по 
туризъм „ТУР-2000” при ОУ „Бачо Киро”, Велико 
Търново. Оформени са кътове за отдих и обучение 
около двата водопада, места за палене на огън. 
Водните препятствия са обезопасени с 8 дървени 
моста,  а труднодостъпните места – със стъпала и 
парапети.

От квартал „Варуша” започва живописната  
десетминутна разходка – изкачване по каменните 
улички  на възрожденско Търново. Неусетно се достига 
до североизточните покрайнини, като каменистата 
настилка на терена плавно преминава в неширока 
тревиста пътека, криволичеща между ниски храсти 
и дървета. Достига се излаз на панорамно място след  
вр. Картала (Орлов), откъдето се разкрива гледка към 
пролома Дервента над р. Янтра. Следва спускане към 
Първо дере, което преминава през горички, оформени 
от нискостъблени дървета и храсти, редуващи  се със 
закътани малки полянки.  Характерни за тази част на 
пътеката са  стесненията и леките скални спускания. 
От квартал „Картала” северозападен излаз 
от Велико Търново, отдавна познат на старите 
търновци крайградски път (тип „горски”). Започва 
като отклонение на асфалтирана улица с ново 
строителство в кв. „Картала” и с леки спускания 
тази част от маршрута от около 2 км преминава през 
живописна крайградска местност с тревиста и ниска 
горска растителност, чешмата  „Зеленка” и се слива с 
направлението, идващо от кв. „Варуша”.

 / 6 /
Veliko Tarnovo - First and Second Falls - Preobrazhenie 

Monastery

There are two ways to start: neighborhood ‘Kartala’ and 
neighborhood “Varusha” in Veliko Tarnovo. Red-white 
marking.
The eco path is a part of the picturesque gorge of Derventa 
over the Yantra River and is one of the routes around the 
city, which offers opportunities for rest, tourism and sport, 
combined with spacious panoramic views and knowledge 
of animal and plant species, water, rock sites and histori-
cal finds. It was created in 2001 by the Tourist Associa-
tion “Trapezitsa-1902” Project of School Club of Tourism 
“TOUR rest000” in school “Bacho Kiro”, Veliko Tarnovo. 
Formed are rest and training recesses around the two wa-
terfalls, places of lighting fire. The water obstacles are se-
cured with 8 wooden bridges and the inaccessible places 
- with stairs and railings.

From the neighborhood “Varusha” begins picturesque ten-
minute walk - climb up the stone streets of Renaissance 
Tarnovo. Imperceptibly it reaches northeastern suburbs, 
as the rocky surface of the terrain smoothly passes in not 
large grassy trail, winding among low shrubs and trees. 
It reaches an outlet a panoramic location after the peak 
Kartala (Orlov), which offers views the gorge Derventa 
over river Yantra. Follows  descend to the first gully, which 
passes through groves formed by low-growing trees and 
shrubs interspersed with secluded small clearings. Char-
acteristic for this part of the path are bottlenecks and light 
rock descents. 
From the neighborhood ‘Kartala’ Northwest outlet from 
Veliko Tarnovo, long known by the old Tarnovo citizens 
as suburban road (type “forest”). Starts as a deviation of 
asphalt road with new construction in the neighborhood 
‘Kartala’  and with slight descents this part of the route 
of about 1 km passes through picturesque suburban area 
with grass and low forest vegetation, the fountain “Ze-
lenka” and merged with the direction coming from the 
neighborhood “Varusha”.

Леко спускане за около 2-3 мин. след мястото на 
сливане на двете пътеки от  основния маршрут 
извежда до Първо дере. Бистрите му и буйно течащи 
през пълноводни години води  лъкатушат между 
широколистните дървета на сенчеста гора. На 
места коритото е оформило малки бистри вирчета с 
каменно дъно и влаголюбива растителност. 
Пътеката продължава диагонално на северозапад и 
надолу до Второ дере.
Местата около Първо и  Второ дере и водопадите 
предоставят съчетание на гледки и  кътове за отдих, 
сред красива през всеки сезон на годината природна 
среда – гора, падаща на пръски отвисоко вода, скални 
образувания. Теренът е разнообразен – гористи 
местности, нискостъблена растителност, поляни, 
стеснения на пътеката и леки скални спускания.
След излизане на билото пътеката е с панорамни 
гледки, продължава през вековна широколистна гора, 
като към манастира преминава в горски път – лесно

проходим и сенчест терен. Наблизо са разкопките на 
старо селище и стар манастирски комплекс.
Време за преминаване по маршрута – около 2.30 ч. 
Подходите за начало на маршрута
Връх „Картала” (Орлов). Някога цялата местност  е 
била дива, безлюдна и камениста, обиталище на орли. 
Според преданието, турците посекли предателя-
евреин, който отворил вратите на крепостта Царевец, 
но той побягнал и достигнал до този връх, където 
издъхнал. Оттогава, минел ли българин, хвърлял 
камък и гробът му се е превърнал в каменна грамада.
Квартал „Варуша”. Създаден в края на ХVІІІ в., 
населен с българи от околностите на Търново. В 
него се намират църквите „Св. Никола” (построена 
през 1834-36 г. от Иван Давдата и Колю Фичето), „Св.
Св. Кирил и Методий” (построена през 1861 г. от 
Колю Фичето), една от търговските улици на града, 
прочутата Самоводска чаршия, ханът на Хаджи 
Николи (запазен и до днес) и Стамболовият хан. Тук 
са родните къщи на Петко Славейков и Емилиян 
Станев, днес – музеи. Тук са погребани Бачо Киро и 
Иван Панов Семерджиев, апостоли и народни водачи 
по време на Априлското въстание.

Slightly descent for about 2-3 min. after the confluence of 
these two paths from the main route leads to the first gully. 
Its clear and rushing waters over years wind  between de-
ciduous trees in a shady forest. In some places the bed was 
shaped small clear pools with stone floor and hydrophilic 
vegetation.
The trail continues diagonally northwest to Second gully.
The places round about first and second gully and water-
falls provide a combination of sights and rest areas, amidst 
beautiful in every season of the year environment - forest, 
falling down on splashing water, rock formations. 
The terrain is varied - woodlands, low-growing vegetation, 
glades, narrowings on the path and light rock descents.

After ascend on the ridge, the path is with panoramic 
views, continues through a venerable forest, as to the mon-
astery goes into a forest road - easily accessible and shady 
terrain. Nearby are the excavations of the ancient settle-
ment and an old monastery complex. Passing time: 2.30 h

Approaches for the start of the route
Peak ‘Kartala’ (Orlov). Formerly, the whole place was 
wild, desolate and rocky, the abode of eagles. According to 
legend, the Turks  were decapitating the traitor - Jew who 
has opened the doors of the fortress Tsarevets, but he fled 
and reached this peak, where he died. Since then, when 
a Bulgarian passed, he  threw a stone and his tomb has 
become a stone heap.

Neighborhood “Varusha” 
Created in the late XVIII c., Inhabited by Bulgarians from 
surroundings of Tarnovo. There are in it churches “St. 
Nicholas” (built in 1834-36, the Ivan Davdata and Kolyo 
Ficheto), “St. St. Cyril and Methodius “(built in 1861 by 
Kolyo Ficheto), one of commercial streets of the town, 
famous Samovodska charshiya, the inn of Hadzhi Nikoli 
(preserved until today) and Stambolov inn. Here are the 
native homes of Petko Slaveykov and Emilian Stanev, 
today - museums. Here are buried Bacho Kiro and Ivan 
Panov Semerdziev, apostles and people’s leaders  during 
the April uprising.
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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 Софиянлията, 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. В 
продължение на три години (1849 – 1851) той работи 
върху някои от шедьоврите на възрожденското 
ни изкуство – олтара на храма (живопис и икони) 
и стенописа „Колелото на живота” (на външната 
стена на църквата). Впечатляващи с майсторската 
дърворезба от ХІХ  век са „Царските двери”, както и 
монашеските сгради с обширни чардаци, също дело на 
Колю Фичето. В съседство е имало още две по-малки 
църкви, унищожени в годините от срутване на скални 
маси. Манастирът е свързан с борбата на народа ни 
за църковна и национална независимост чрез имената 
на отец Зотик, отец Матей Преображенски, войводите 
поп Харитон и Филип Тотю, апостолите Васил Левски, 
Ангел Кънчев, Бачо Киро, Стефан Стамболов, Георги 
Измирлиев. През Освободителната война (1877–1878 
г.) в него е била разположена руска военна болница,  в 
която е работил руският лекар д-р Пирогов.

Preobrazhenie Monastery
Founded in XIV century by Queen Teodora Sara, the sec-
ond wife of Tsar Ivan Alexander, and later for it takes care 
their son Ivan Shishman. That’s why the people call it “Sa-
rin” and “Shishmanov” monastery. It is acting at the mo-
ment. During the period of Turkish slavery repeatedly was 
burned and pillaged by kardzhalii. Restored is in 1825 by 
Father Zotik from Athos. Its current buildings were built 
in the XIX century. In 1834 began the construction of the 
Cathedral Church “Transfiguration of our Lord” by Dimi-
tar Sofianliyata master, captured and hanged by the Turks 
for his involvement in the Velcho zavera. The unique ar-
chitecture of the temple is completed by Kolyo Ficheto and 
mural painted by another prominent Bulgarian master - 
Zahari Zograf. During three years (1849 - 1851) he worked 
on some of the masterpieces of our Renaissance art - the 
altar (painting and icons) and mural “Circle of Life” (on 
the outer wall of the church). Impressive are woodcarv-
ings from the XIX century  “royal  doors” and monastic 
buildings with large verandas, also work of Kolyo Ficheto. 
Next to it there were two smaller churches, destroyed in 
the years because of the collapse of the rock. The mo-
nastery is connected with the struggle of our people for 
church  and  national  independence by  the  names  of  Fa-
ther Zotik, Father Matthew Preobrazhenski, the voivodes 
pop Xariton and Filip Totyu, apostles Vasil Levski, Angel 
Kanchev, Bacho Kiro, Stefan Stambolov, Georgi Izmirliev. 
During the War of Liberation (1877-1878 years), there was 
located a Russian military hospital where  worked the Rus-
sian physician Dr. Pirogov.
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Пешеходни туристически маршрути от Преобра-
женски манастир
Преображенски манастир – с. Самоводене - 
манастир Св.Троица
Начало: подход на север от манастира, по „черен” 
горски път и червена маркировка. Навлиза се в 
сенчеста смесена гора, осеяна с причудливи скални 
форми – „Каменната гора”. Горският път представлява 
постоянно леко спускане през нея,  като отляво се 
вие скален венец. Иначе недостъпните му извивки 
и скални пещери допускат при себе си само най-
смелите – гордите птици и алпинистите. След около 
2 км преход през гората, постепенно горският път 
се сменя с трошено-каменна настилка и преминава 
покрай вареницата преди с. Самоводене. В селото се 
влиза откъм млада борова гора по черен път, който 
преминава покрай старото гробище и след първия 
разклон вдясно, край стадиона, пресича главния 
път Велико Търново – Русе. При продължението по 
моста над р. Янтра в посока гара Самоводене, преди 
района на гарата, се отделя вдясно черен път под жп 
линията, по който след около 300 м се стига до извор 
с голям дебит. Той и старото орехово дърво наблизо 
предлагат възможност за приятен отдих, преди да 
започне изкачването по пътеката към манастира 
„Света Троица”. Време за преминаване: 1,30 ч.
С. Самоводене. Древно селище, намерени са кул-
турни 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. През Освободителната война, по пътя край 
самоводските вареници и старите гробища на селото, 
на белия си кон е минал генерал Гурко.

Преображенски манастир – с. Беляковец
Начало: подход под манастира, откъм южната страна, 
по средно стръмен склон и зелена маркировка. 
Пътеката се вие през стара сенчеста липова гора на 
серпентини.

Hiking routes from Preobrazhenie Monastery
Preobrazhenie Monastery - village of Samovodene - 
Monastery “Holy Trinity”
Beginning: approach from the north of the monastery, 
along dirt forest road and red marking. It enters into a 
shady mixed forest dotted with bizarre rock formations - 
“Stone Forest”.  The  forest  road  is  a constant  slightly 
descent through it, as from the left side there is a rock 
crown. Otherwise inaccessible, its curves and caves give 
access  only to the bravest - proud birds and climbers. Af-
ter approximately 2 km walk through the forest the forest 
path gradually is replaced by crushed stone surface and 
passes lime yard before village of Samovodene. The vil-
lage is accessed from a young pine forest on a dirt road 
that runs along the old cemetery and after the first fork to 
the right, near the stadium, crosses the main road Veliko 
Tarnovo - Ruse. In the sequel, on the bridge over the Yan-
tra river towards Samovodene station before the station 
area is separated to the right a dirt road below the railway, 
along which after around 300 meters is reached the spring 
with high capacity. It and the old walnut tree nearby of-
fer the opportunity for a rest, before climbing on the path 
to the monastery “Holy Trinity”. Passing time: 2,00 hours.
Village of Samovodene. Ancient settlement where were 
found cultural layers dating from the Neolithic. In anti-
quity from land were mined stones and lime for the con-
struction of the Roman town of Nicopolis ad Istrum. It 
is believed that after the start of reign of Peter and Asen 
there were living immigrants from Macedonia, builders of 
walls and palaces in Tsarevgrad Tarnovo and dervendjii, 
guardians of the nearby passage. The village was taken part 
in Hadzhistavrevata Buna and in the April Uprising, gave 
refuge of Vasil Levski, Father Matthew Preobrazhenski, 
Stefan Stambolov and other people’s apostles. During the 
Liberation War, the road near Samovodska line yard and 
the old cemetery of the village on his white horse passed 
General Gurko.

Preobrazhenie Monastery - village of Belyakovets
Beginning: Approach below the monastery from the south 
side, on average steep hillside and green marking. The 
path winds through shady old lime forest of serpentines.

Мекият  листен  горски „килим” е красиво прошарен 
с бръшлянови и други зелени листа и храсти. След 
около 20 минутното лесно изкачване сред дървета 
и красиви скални форми, пътеката преминава 
през „скална порта”  и стига до заслон Беляковец. 
Продължението е покрай синор, след около 2 км се 
достига до с. Беляковец. Време за преминаване: 1 час.
Беляковско плато. В местностите „Плочите”, 
„Могилите”, „При чешмата”, „Мали мост” археолозите 
откриват селища, обитавани от праисторическия 
човек. Смята се, че намиращата се тук могила в римско 
време е била наблюдателница по посока Никополис ад 
Иструм. В скалите има пещери с останки от неолита. 
През робството тук са намирали подслон хайдути. 
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. През робството оттук често е 
минавал Васил Левски. След разгрома на Априлското 
въстание, местните хора са укривали Стефан 
Стамболов, уредили са му среща с друг апостол – Павел 
Бобеков и по-сигурно скривалище в Самоводене. 
Селото често е посещавал Петко Славейков, който 
е намерил и описал древни ръкописи, между тях 
известния „Беляковски сборник”.

                                    Информация:                   
             ТД „Трапезица-1902”, Велико Търново 
тел./факс : 062/ 63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

Soft leaf forest “carpet” is a beautiful variegated with ivy 
and other green leaves and shrubs. After approximately 20 
minute easy climb among trees, the path passes through 
“Rock gate” and reaches the shelter Belyakovets. Sequel is 
along the headland, after about 2 km to reach the village of 
Belyakovets. Passing time: 1 hour.
Belyakovsko plateau. In the “Plochite”, “Mogilite”, “Pri 
cheshmata”, “Mali most” areas, archaeologists discovered 
the settlements inhabited from prehistoric man. It is be-
lieved, that the existing here mound, in Roman times was 
a watchtower towards Nicopolis ad Istrum. In the rocks 
there are caves with remains from the Neolithic period. 
During the slavery here have found refuge the haidouts. 
Village of Belyakovets. It is inhabited since prehistoric 
timest. After began to reign of Peter and Asen here came 
settlers from lands around Thessaloniki, builders and pro-
ducers of lime. From nearby rocks, they began to extrac-
cribe lime needed to develop the new Bulgarian capital. 
Around the village and today there are remnants of lime 
yards. During slavery here often passed Vasil Levski. Af-
ter the defeat of the April Uprising, the locals were hiding 
Stefan Stambolov, fixing for him an appointment with an-
other apostle - Pavel Bobekov and safer hiding in Samo-
vodene. The village is often visited by Petko Slaveykov, 
who has found and described the ancient manuscripts, 
among them the famous “Belyakovski collection”.

Information: 
TD “Trapezitsa-1902”, Veliko Tarnovo 

ph./Fax: 062/63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
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Маршрут 7
Route 7
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Музейна сбирка „Туризъм и туристически

спортове”, 
местност Ксилифор – хълм Момина крепост

Музейна сбирка „Туризъм и туристически 
спортове”.  Разположена в  Туристически учебен 
център  „Момина крепост” в местността Ксилифор, 
Велико Търново. Реализирана като проект на 
Туристическо дружество „Трапезица-1902” – Велико 
Търново за периода 2006 – 2009 г., в партньорство 
с Български туристически съюз, Регионален 
исторически музей, Регионална народна библиотека 
„П. Р. Славейков”, Държавен архив - Велико Търново. 
Открита на 25 септември 2009 г.
Музейната сбирка представя богатата история на 
едно от първите в страната туристически дружества – 
Туристическо дружество „Трапезица-1902”, създадено 
през 1902 год. във Велико Търново. Уникална, 
единствена по рода си в страната, тя показва силната 
връзка между традицията и съвременните изяви и 
постижения в областта на туризма и туристическите 
спортове на членовете на Дружеството. Чрез 
разнообразни експонати – фотоси, документи, 
отличия, вещи и др., представя теми от природата, 
историята  и постиженията на  организацията от 
нейното създаване до днес.

                                                   
                                                      

                                      Работно време:   
10:00 – 17:00 (без почивен ден)

За заявки и информация:
ТД „Трапезица -1902”, Велико Търново
Тел./факс : 062/ 63 58 23; 062/ 62 34 10; 

e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
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Museum exhibition “Tourism and tourist sports”,  

Ksilifor area  - Momina Krepost Hill 

Museum exhibition “Tourism and tourist sports.” 
Located in Tourist Training Center “Momina Krepost” in 
the area of Ksilifor, Veliko Tarnovo. It was realized as a 
project of the Tourist Association “Trapezitsa-1902” - Ve-
liko Tarnovo for the period 2006 - 2009, in partnership 
with the Bulgarian Tourist Union, the Regional History 
Museum, the Regional Public Library “P.R. Slaveykov”, 
State Archive - Veliko Tarnovo. Opened is on September, 
25th, 2009.
The museum presents the rich history of one of the coun-
try’s first tourist associations - Tourist Association “Tra-
pezitsa-1902”, founded in 1902 in Veliko Tarnovo. 
Unique, one of a kind in the country, it shows the strong 
connection between tradition and modern performances 
and achievements in the field of tourism and tourist sports 
of the members of the Association. Through var-ious ex-
hibits - photos, documents, me
dals, and other belongings., presents themes of nature, his-
tory and achievements of the organization since its estab-
lishment until today.

Working hours:
10:00 to 17:00 (every day),

 information: 
TD “Trapezitsa -1902”, Veliko Tarnovo 
ph./ Fax: 062/63 58 23; 062/62 34 10; 

e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

Местност Ксилифор 
Долина, разположена между двата масива – Момина 
крепост и Арбанашкото плато, източно от град Велико 
Търново. Най-тясната  част е в ниското при р. Янтра, а 
най-широката – на височините към селата Шереметя 
и Арбанаси. В горния си край Ксилифор се разделя на 
две части: Малкият Ксилифор и Лакото (от имената 
на двете чешми Голямото и Малкото лако, изградени 
заедно с пътищата до тях още през римско време).
Името на местността идва от гръцкото „ксилос“ – 
дърво, и „форос“ – нося (място за добиване, свличане 
на дърва). Тя е естествено залесена, богата на  
подземни пещери и карстови извори. От животинския 
свят в района се срещат бозайници, но най-голямо 
е разнообразието сред птиците. Благоприятният 
климат, разнообразната растителност от гористи 
масиви, храсти, треви и билки, както и водните 
обекти правят Ксилифор предпочитано място 
за туризъм, спорт и отдих край Велико Търново. 
Спортно-туристическата и почивна база в района, 
стопанисвана от Туристическо дружество „Трапезица-
1902”,предлага разнообразни възможности за отдих 
(оформени кътове с пейки, маси и  огнища, беседка, 
детски и спортни площадки); за практикуване на 
спортно-туристически, тренировъчни и състезателни 
дейности (игрище за плажен волейбол, центрове на 
предизвикателствата: щафети, въжени съоражения 
и тролеи, катерачна стена, полигон за ориентиране, 
трасета за планинско колоездене и крос-кънтри, 
воден слалом в малко езеро); за осъществяване на 
образователни и арт програми.

 Сред творческите емблеми на Велико Търново е 
провежданият ежегодно през м. юни на Ксилифор 
и превърнал се вече в традиция пленер по 
дървопластика, организиран от ТД „Трапезица-1902” в 
партньорство с Община Велико Търново и Факултета 
по Изобразително изкуство при Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Методий”. В естествената 
паркова среда на района са експонирани творбите на 
проекта „Младежка скулптурна колония Ксилифор” 
– композиции и пластики от дърво, камък и метал, 
най-големи сред които са дървопластиките „Добрият 
змей”, „Златната ябълка”,  „Къщата на Баба Яга“ и 
„Сцена-библиотеката”.

Ksilifor area  

Valley, located between two arrays - Momina krepost and 
Arbanasi plateau, east of the town of Veliko Tarnovo. The 
narrowest part  is in low at Yantra river and the widest - on 
the heights between villages Sheremetya and Arbanassi. At 
its the upper end Ksilifor is divided into two parts: The 
small Ksilifor and Lakoto (from the names of two large 
and small fountains Malko and Golyamo lako, built along 
with roads to them during the Roman time).
The name of the locality comes from the Greek “ksilos” 
- wood, and “Foros” - carry (place of extraction, slide of 
wood). It is natural afforested, rich in underground caves 
and karst springs. From wildlife in the area are encoun-
tered mammals, but the greatest is the diversity of birds. 
The favorable climate, varied vegetation from forests, 
shrubs, grasses and herbs, and water bodies, make Ksilifor 
favorite place for tourism, sport and recreation near Veliko 
Tarnovo.
Sports tourist and recreation facilities in the area, ma-
naged by the Tourist Association “Trapezitsa-1902”, offer 
various opportunities for recreation (shaped corners with 
benches, tables and hearths, gazebos, playgrounds) for the 
practice of sport and tourism, training and competitive ac-
tivities (beach volleyball, centers of challenges: relay-races, 
rope equipment and trolleys, climbing wall, polygon for 
sport orienteering, trails for mountain biking and cross-
country, water slalom  in a small lake), for implementation 
of educational and art programs . 

Among the creative emblems of Veliko Tarnovo is the 
held annually in June at Ksilifor and became already a 
traditional wood plastic Plenary,  organized by TD “Tra-
pezitsa-1902” in partnership with the Veliko Tarnovo Mu-
nicipality  and the Faculty of Arts at the University of “St. 
St. Cyril and Methodius “. In the natural park of the area 
are exhibited works of the project “Youth sculpture colony 
Ksilifor” - compositions and sculptures of wood, stone and 
metal, the biggest among which are wood plastics “A good 
dragon”, “Golden Apple”, “House of Baba Yaga “and” Scene 
library.”
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Многофункционалните възможности на Ксилифор 
за туризъм, спорт, отдих и творчество се допълват 
и от туристическите бази на разположените в него 
едноименна хижа и заслон, снек-бар с тераса над 
езерото и Туристически учебен център „Момина 
крепост”. 
От Велико Търново, освен по асфалтовия път 
от кв. „Асенов”, до Ксилифор може да се стигне 
и по маркирана туристическа пътека (червена 
маркировка), която започва с отклонение вляво 
от пътя след чешмите в местността  Дълбок дол. 
Пътеката върви с леки изкачвания през сенчеста гора 
край водите на потока в дола и излиза при езерото 
пред хижа „Ксилифор”. Време за преминаване: 1 час.
Ксилифор е изходна база за преходи до Момина 
крепост, хижа „Божур“, Петропавловски манастир, 
Телевизионната кула и селата Арбанаси, Шереметя, 
Малък Чифлик и Присово.

Момина крепост (Девинград). 
Късноантична и средновековна крепост, отстояща 
на 2.3 км  източно по права линия от центъра на 
град Велико Търново и на 0.65 км  източно от хълма 
Царевец, на десния бряг на река Янтра. Природната 
защитеност на хълма привлича вниманието на 
ранновизантийските стратези, които го превръщат в 
яка крепост, предназначена да защитава отклонение 
от пътя Никополис ад Иструм – Кабиле към града на 
хълма Царевец.
Изградена в края на V в., използвана от византийците 
до края на VІ – началото на VІІ в. 
През Второто българско царство е била част от 
Търновград.

За заявки и информация:
ТД „Трапезица -1902”, Велико Търново
Тел./факс : 062/ 63 58 23; 062/ 62 34 10; 

e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

As addition to the multifunctional capabilities of Ksilifor 
for tourism, sport, recreation and creativity are the tour-
ist bases located in it, the homonymous hut and shelter, 
snack bar with terrace over the lake and Tourism Training 
Centre “Momina Krepost”.
From Veliko Tarnovo, except on the asphalt road from 
Neighborhood “Asenov” to Ksilifor can be reached along 
a marked hiking trail (red marking), which begins with a 
deviation to the left of the road after the fountains in the 
area Dulbok dol. The path continues with slight ascents 
through shady forest near the water flow in the valley and 
ends to the lake at front of hut “Ksilifor”. Passing time: 1 
hour.
Ksilifor is the starting point for marches to Momina Kre-
post, hut “Bozhur” Peter and Paul Monastery, TV Tower 
and villages of Arbanassi, Sheremetya, Malak Chiflik and 
Prisovo. 

Momina Krepost (Devingrad).
Late antiquity and medieval fortress is situated 2.3 kilo-
meters east in a straight line from the center of Veliko Tar-
novo and 0.65 km east of the Tsarevets hill on the right 
bank of the Yantra River. Natural protection of the hill has 
attracted the attention of early Byzantine strategists who 
were made it a strong fortress intended to protect devia-
tion from the road Nicopolis ad Istrum - Kabyle to the city 
on the hill of Tsarevets.
It was built at the end of V c., and is used by the Byzantines 
until the end of VI - VII c.
During the Second Bulgarian Kingdom it is part of Tar-
novo.

Information: 
TD “Trapezitsa -1902”, Veliko Tarnovo
 ph./Fax: 062/63 58 23; 062/62 34 10; 

e-mail: trapezitca_1902@abv.bg



48 49

маршрут 8
Маршрут 8

Route 8
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Велико Търново, квартал „Асенов” – 

манастир „Св. Троица” – хижа „Божур”

Квартал „Асенов”
Намира се от двете страни на р. Янтра, в подножието 
на хълмовете Царевец и Трапезица. Населен  още 
от времето на Второто българско царство, той носи 
името на цар Иван Асен І. Тук са средновековните 
църкви „Св. Димитър”, „Св. Св. апостоли Петър и 
Павел”, „Св. Георги” , „Успение Пресвета Богородица”, 
„Св. Йоан Рилски”. През Възраждането е населен с 
българи, занаятчии и търговци.
Хълмът Царевец
На него  се е намирала главната крепост на 
средновековния Търновград, издигали са се Царският 
и Патриаршеският дворец. При археологически 
разкопки са намерени основите на 23 църкви и над 
470 жилищни сгради.

Хълмът Трапезица
Втори център на столичния град след Царевец, 
наричан още „българският Йерусалим”. Някога е бил 
ограден с каменни зидове и застроен с дворците на 
търновските боляри. Днес са запазени руините на 19 
църкви от времето на Второто българско царство. 
Най-голяма между тях е църквата „Св. Иван Рилски”, 
изградена през 1195 г. от цар Иван Асен І. В нея 
мощите на светеца  са почивали до 1393 г. , а в 1469 г. 
са били пренесени в Рилския манастир.
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Veliko Tarnovo neighborhood “Asenov” - “St.. Trinity” 

monastery - hut “Bozhur”

Neighborhood “Asenov”

It is located on both sides of theYantra  river at the foot of 
the hills Tsarevets and Trapezitsa. It was Inhabited since 
the time of the Second Bulgarian Kingdom and bears the 
name of Tsar Ivan Asen I. Here are the medieval churches 
“St. Dimitar “,” St. Peter and Paul “,” St. George “,” Assump-
tion of Virgin Mary”,” St. Ivan Rilski “. During the Renais-
sance is inhabited by Bulgarians, artisans and merchants.
Tsarevets Hill
On it was located the main fortress of the medieval Tar-
novo, were erected The royal and Patriarchal Palace. Ar-
chaeological excavations have found foundations of 23 
churches and over 470 buildings.

Trapezitsa Hill
Second center of the capital city after Tsarevets, called 
“Bulgarian Jerusalem.” Formerly it was surrounded by 
stone walls and built-up with palaces of the Tarnovo bo-
yars. Today are preserved ruins of 19 churches from the 
Second Bulgarian Kingdom. The largest among them is 
“St.. Ivan Rilski”, built in 1195 by Tsar Ivan Asen I. In it 
relics of the saint lied until 1393, and in 1469 they were 
transferred to the Rila Monastery.

Църквата „Св. четиридесет мъченици”. Построена 
е от цар Иван Асен ІІ, през 1230 г., след победата му 
над гърците при Клокотница. В нея са погребвани 
българските царе, царици и членовете на царското 
семейство, пазели са се и мощите на св. Иларион 
Мъгленски. Около църквата е изграден царският 
манастир „Великата лавра” с целително аязмо. Според 
преданието, от тук, през река Янтра, се е прехвърлял 
мост към хълма Трапезица. Храмът е свидетел на 
значими събития от новата ни история – на 22 
септември 1908 г. цар Фердинанд Сакс Кобург-Гота 
провъзгласява Независимостта на България.
Манастир „Св. Троица”. Най-старият търновски 
манастир, възникнал около 1070 г., наричан още 
Евтимиев, Патриаршески, Шишманов. Тук Евтимий 
създава прочутата си Търновска книжовна школа. 
Днешната манастирска църква е построена през 1847 
г. от Уста Колю Фичето, върху основите на по-стара. 
В олтара се намират римски паметници с надписи 
от римския град Никополис ад Иструм. Иконите и 
стенописите са дело на възрожденския художник 
Захарий Зограф. 

Скален венец над манастира „Св. Троица”. През 
Второто българско царство манастирът е част от 
системата за светлинна сигнализация по посока 
Царевец. По отвесните скали се виждат кръгли и 
елипсовидни отвори, входове на пещери. Според 
преданието, в една от тях като отшелник е живял        
св. Теодосий Търновски, след като е напуснал 
Килифаревския манастир.
Дервента. Проход, използван още от древността, 
охраняван от стражи по високите отвесни скали. 
Оттам по посока на Царевец през Второто българско 
царство са подавани светлинни сигнали.

Church “St. Forty Martyrs”. 
It was built by Tsar Ivan Asen II, in 1230, after his vic-
tory over the Greeks in Klokotnitsa. Here were buried 
Bulgarian kings, queens and members of the royal family, 
have kept the relics of St. Hilarion Muglensky. Around the 
church is built royal monastery “Great Lavra” with cura-
tive holy spring. According to legend, here over Yantra 
River, was transferred a bridge to Trapezitsa Hill. The tem-
ple was a witness of significant events of recent history - on 
September 22, 1908 King Ferdinand Saxe-Coburg-Gotha 
proclaimed  the independence of Bulgaria.
“St. Trinity” monastery. 
The oldest monastery of Turnovo, originated around 1070, 
called Evtimiev, Patriarchal, Shishmanov. Here Evtimij 
creates his famous Tarnovo Literary School. Today’s 
church was built in 1847 by Kolyo Ficheto, on the founda-
tions of the more ancient one. There are in its altar Roman 
monuments with inscriptions from the Roman town of 
Nicopolis ad Istrum. The icons and frescoes are the work 
of the Renaissance painter Zahari Zograf.

Rock crown over “St. Trinity”monastery. 
During the Second Bulgarian kingdom the monastery 
is a part of a light signals system towards Tsarevets. On 
vertical rocks are visible round and ellipsoidal holes, cave 
entrances. According to legend, in one of them as a hermit 
was living St. Teodosii Tarnovski, after leaving the Kili-
farevo monastery.

Derventa. 
A pass, used since ancient times, guarded by sentinels on 
high cliffs. From there towards Tsarevets in the Second 
Bulgarian Kingdom were transmitting light signals.
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Стар римски път. 
Минава през местността Дервеня и свързва Търново с 
Никополис ад Иструм.  Използвал се е при царуването 
на цар Иван Александър и последния български цар 
Иван Шишман. При големи църковни празници за 
поклонения към светата обител по него са минавали 
царят, свитата му и народът.
Хижа „Божур”. Предпочитано място за отдих на 
туристите от  Горна Оряховица, Лясковец и Велико 
Търново. Разположена в местността Божур поляна 
на лесопарк „Камъка”, в близост до останките от 
средновековната крепост „Раховец” и до манастира 
„Св. Троица”. По слънчевите поляни в  района през 
пролетта цъфтят красивите диви  божури, които са 
дали името на местността и хижата. В лесопарка има 
изключително биологично разнообразие, живописни 
пещери и изградени няколко екопътеки. В близост, 
върху мястото на древно оброчище, е построен 
Горнооряховският манастир „Св. Пророк Илия” от  
ХІІІ–ХІV в.  Според  легендите  тук  умира в заточение
българският цар Борил.

Old Roman road.
 It passes through the area of Derventa and connects Tar-
novo with Nicopolis ad Istrum. It was used during the 
reign of Tsar Ivan Alexander and the last Bulgarian Tsar 
Ivan Shishman. For large religious holidays for pilgrim-
ages to the monastery at it was comming the king, his suite 
and the people.

Hut “Bozhur”.
 A favorite spot for relaxing of tourists from Gorna 
Oryahovitsa. Located in the area Bozhur glade on the for-
est park “Kamaka”, near the ruins of a medieval fortress 
“Rahovets” and “St. Trinity” monastery. On the sunny 
glades in the area during the spring bloom beautiful wild 
peonies, which gave the name of the locality and the hut. 
In the park there are exceptional biodiversity, natural 
caves and was built a walkway. Nearby, on the site of an an-
cient consecrated ground, was built Gornooryahovski “St.. 
Prophet Iliya”monastery of XIII-XIV century. According 
to legend here died, in exile, the Bulgarian Tsar Boril.

Основен маршрут:
 квартал „Асенов” – манастир „Св. Троица”

Начало: от автобусната спирка на разклона за гара 
„Трапезица”. Тръгва се по асфалтов път (над бившето 
предприятие Месокомбинат „Родопа”). Продължава 
се по пътя (синя маркировка), който преминава в 
стар римски път. Следва  хоризонталната пътека с 
леки изкачвания и спускания. Излиза се на горски 
път и се пресича високото напрежение, след около 
500 м се завива наляво и се достига заравнено място в 
гората с кътове за отдих. При леко отклонение вляво 
се достига до вода и заслона – Горски стан „Дълъг 
живот” на т. нар. миниобщество „келти”. Продължава 
се хоризонтално по живописен горски път, осеян с 
причудливи скални форми и разнообразна тревиста 
и храстовидна растителност, дървесни гъби и др. На 
100 м от манастира се отделя пътеката за х. „Божур“ 
по червена маркировка.
На север, след манастира, има път за с. Самоводене. 
Скалният венец около него е катерачен обект с над 200 
обработени скални маршрута. 
Време за преминаване по маршрута – 2,00 часа.
Разклонения по основния маршрут
Пътека: Разклон от шосето –  към Арбанашко 
плато – хижа „Божур”. Над Месокомбината  следва 
отклонение вдясно нагоре  по склона, извеждащо 
до Арбанашкото плато в посока хижа „Божур”. 
Изкачването е постепенно, като в горната си част  
преминава през скална бариера и на североизток – 
край старо дърво с характерна разклонена форма,  
достига най-високата част на района. Пресича  пътя 
с. Арбанаси – хижа „Божур” (до хижата – около 2,5 
км; до с. Арбанаси – около 2 км). Подходящо място за 
отдих – около старото разклонено дърво.

Пътека: Римски път – панорамна поляна  – 
местност Ивайлов стан. 
В посока манастир „Св. Троица”  по стария римски 
път в гората, на около 500 м след последните къщи 
– разклонение вдясно. Отделя се стръмна пътечка, 
по която за около 3 мин. се стига до закътана от три 
страни от гората панорамна поляна с изглед към 
хълмовете на древния и съвременен Търновград. 
Мястото е подходящо за отдих.

Main route: 
neighborhood “Asenov” - “St.. Trinity” monastery

Beginning: from the bus stop on the road fork of Railway 
Station “Trapezitsa” through asphalt road (over Meat Fac-
tory “Rodopa”). We continue to the right on a dirt road 
with a blue marking, which goes into an old Roman road. 
Follows a horizontal path with slight ascents and descents. 
Going to a forest road and crossing the high voltage af-
ter about 500 meters, it makes a turn left and reaches a 
forest with rest areas. With slight deviation to the left it 
reaches water and shelter - Forest camp “Long life” of co-
called Mini society “Celts”. Continues horizontally along a 
picturesque mountain road strewn with bizarre rock for-
mations and diverse herbaceous and shrubby vegetation, 
wood mushrooms . At 100 meters from the monastery, 
the path departs to hut “Bozhur” in red marking. In the 
north, after the monastery, there is a road to  the village of 
Samovodene. The rock crown around it is a climbing spot 
with over 200 processed rock routes. Time passing for a 
route - 2.00 hours.

Branch on the main route
Path: Road fork of the road - to Arbanassi plateau - hut 
“Bozhur”.
Over the Meat factory follows deflection to the right up the 
hill, leads to the Arbanasi plateau towards hut “Bozhur”. 
The climb is gradual, in the upper part passes through the 
rock barrier and to the northeast - near an old tree with 
characteristic branched crown, reaching the highest part 
of the area. It crosses the road village of  Arbanasi - hut 
“Bozhur” (to the hut - around 2.5 km; to the village of Ar-
banasi - about 2 km). A suitable place for a rest – close to 
the old branched tree.

Path: Roman road - panoramic glade - place Ivaylov stan.

In the direction of “St. Trinity “ monastery on the old 
Roman road in the forest, about 500 meters after the last 
houses there is a road fork to the right. A steep path sepa-
rates and after about 3 min. leads to a sheltered on three 
sides by the forest glade with panoramic views of the hills 
of the ancient and contemporary Tarnovgrad. The place is 
suitable for recreation.
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Продължението на пътечката на около 100 м нагоре 
през гората извежда до второ, по-обширно панорамно 
място с чешма и кът за отдих. Съгласно преданията, 
то носи името Ивайлов стан, тъй като е служело за 
стануване  на войската на цар Ивайло. Изключително 
атрактивното му разположение и воден ресурс, както 
и близките – Преображенската гора, вр. Картала 
(Орлов), извивките на р. Янтра, а при ясно време и  по 
далечни панорамни гледки го правят удобно място за 
почивка.
Пътека: Стар римски път – крепостта „Калето” 
– панорамно място с ориентация към Царевец и 
Преображенската гора. В посока манастир „Св. 
Троица”  по стария римски път в гората, на около 300 м 
след разклона за „Ивайлов стан“ – разклонение вляво 
по хоризонталния хребет. Навлиза се в част от гората, 
осеяна с останки от землянки на средновековното 
население по тези места. Ясно личат следите на 
съществувалата  тук древна римска стражева крепост 
със сигнално-охранителни функции. След кратък 
преход през гората се излиза на открито място, 
служило в миналото за сигнално-охранителна 
площадка, а днес – изключително атрактивно с 
панорамните си гледки в 3 посоки.

Пътека: Стар римски път – хижа „Божур” 
(червена маркировка). В посока манастир „Св. 
Троица” по стария римски път в гората на около 
200 м  разклонение вдясно. Пътеката започва с леко 
изкачване до излаза на Арбанашкото плато за 40 мин., 
като общата денивелация  е около 200 м. В горната си 
част пътеката преминава през поляни, покрити през 
пролетта с диви божури и достига до черен път с. 
Арбанаси – хижа „Божур”. По него след около 2 км  се 
достига  до хижата.

The continuation of the path about 100 meters up through 
the forest leads to the second, more extensive panoramic 
location with fountain and relaxation area. According to 
legend, it was named Ivaylov stan since served as a bivouac 
of the army of the king Ivaylo. Extremely attractive loca-
tion and water resources, as well as, nearby - Prebrazhenie 
forest, peak Kartala (Orlov), the curves of the Yantra River, 
and in clear weather the distant panoramic views, make it 
a comfortable place to rest.
Path: Old Roman road - fortress “Kaleto” - a panoramic 
position with orientation to Tsarevets and Preobrazhenie 
forest  in a direction to monastery “St. Trinity” on the old 
Roman road in the forest, about 300 meters after the road 
fork for “Ivaylov stan” - there is a branch to the left on a 
horizontal ridge. It enters into part of the forest, dotted 
with the remains of dugouts of the medieval population 
in these places. Clearly visible are traces of existing an 
ancient Roman fortress with a signalizing security func-
tions. After a short walk through the forest it leads to the 
open space, served in the past for signalizing security site,  
today it is a very attractive with its panoramic views in 3 
directions.

Path: Old Roman Road - hut “Bozhur” 
(red marking) in a direction to the “St. Trinity” monastery 
on the old Roman road into the forest about 300 meters 
from the houses to the right there is a road fork. The path 
starts with a slight ascent to the outlet of the Arbanasi pla-
teau for 40 min., and the total displacement is 200 m. The 
upper part of the path passes through glades, covered in 
spring with wild peonies and reaches to the dirt road vil-
lage of Arbanasi - hut “Bozhur. Along it after about 2 km 
can be reached the hut.

Манастир „Св.Троица“ –  хижа „Божур”
Пътека: Манастир „Св. Троица” (южната порта) 
– хижа „Божур” (червена маркировка). Живописна 
камениста пътека, тръгва на югоизток под изваяния 
като древно чудовище скален венец и постепенно се 
вие, набирайки височина. Към Арбанашкото плато 
се преминава през оформена в скалния венец порта. 
Следва преход в гъста широколистна гора и излаз 
на поляни, покрити през пролетта с диви червени 
божури. Пътеката минава през открити местности 
с тревиста и храстовидна растителност  и се слива с 
друга пътека с жълта маркировка и след около 1 км, 
след сливането, достига до хижа „Божур“. 
Време за преминаване по маршрута – 1,30 ч.

Информация:
ТД „Трапезица -1902”, Велико Търново

Тел./факс: 062/ 63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

Monastery “Holy Trinity” - hut “Bozhur”
Path: Monastery “ Holy Trinity” (South Gate) - hut” 
Bozhur” (red marking). The picturesque rocky path starts 
in the southeast below carved as an ancient monster rock 
crown and gradually winds gaining altitude. To Arbanasi 
plateau passes through formed in the rock crown gate. 
Follows transition into a thick forest and outlet to glades, 
covered in spring with wild red peonies. The path passes 
through open terrain with grass and brush vegetation and 
merged with another path with yellow marking and after 
about 1 km, after the merger, reaches hut “Bozhur”.
Time for passing route - 1.30 hours.

Information: 
TD “Trapezitza -1902”, Veliko Tarnovo 

ph. / Fax: 062/63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
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/ 9 /
Велико Търново, квартал „Чолаковци” – село 

Буковец – село Шемшево
Начало: квартал „Чолаковци”, Велико Търново, 
автобусната спирка (червена маркировка). 
Преминава се през моста над река Янтра, по 
асфалтовия път за стрелбището. На около 300 м 
пътеката се отделя от шосето наляво и навлиза в 
гората. Оттам започва изкачване от около 40 мин. до 
връх  Патрял дял (339,7 м ). Продължава се по стар 
горски билен път и за около 1 час се достига връх 
Чеарджика (389,2 м), от който се откриват панорамни 
гледки към Стара планина. В средата на този участък 
има отклонение за „Синия вир“. От върха след 20 
мин. се стига и се пресича шосето от с. Шемшево до 
с. Буковец. 
Пътеката преминава по горски път през леко 
наклонени обрасли поляни. Следва навлизане в рядка 
гора, където пътят завива в посока северозапад и 
започва спускане. След около 20 мин. се достига до 
източния край на голяма поляна. Тук са разклоненията 
за с. Буковец (червена маркировка, 2 часа), с. Шемшево 
(оранжева маркировка, около 40 мин. в посока на юг 
и изток на връх Големия Мел все надолу до селото.) и 
гр. Велико Търново (2 часа). Пътеката продължава по 
леко наклонената поляна в посока запад. След 400 м 
следва отклонение наляво за връх Стражата 

/ 9 /
Veliko Tarnovo neighborhood “Cholakovtsi” - Buko-
vets village - Shemshevo village 
Home: neighborhood “Cholakovtsi”, Veliko Tarnovo, bus 
stop (red marking).
Crosses the bridge over the Yantra River, along the asphalt 
road to the shooting ground. At about 300 meters the path 
is separated from the road to the left and enters the for-
est. From there begins the ascent of about 40 min. to the 
peak Patryal share (339 m). Continues along an old forest 
road along the ridge and for about 1 hour reaches a peak 
Cheardzhika (389 m), from which command panoramic 
views to the Balkan Mountains. In the middle of this sec-
tion there is a deviation to the “Siniya vir”. From the top 
after 20 min. is reached and is crossed the road  Shem-
shevo - Bukovec.
The path runs along the forest road through gently sloping 
overgrown glade. It enters to a rare forest, where the road 
turns to the northwest and begins descent. After about 
20 min. is reached eastern edge of a large glade. Here 
are the branches to a village of Bukovec (red marking, 2 
hours) , village of Shemshevo (orange marking 40 min. in 
the direction of the south and east of Golemiya Me,l still 
down to the village.) and to the town of Veliko Tarnovo (2 
hours ). The path continues by gently sloping glade to the 
west. After 400 m there is a deviation to the left for peak 
Strazhata (orange marking).

Маршрут 9
Route 9

 (оранжева маркировка). Продължава се вдясно по нов 
горски път с леко спускане и следва ново разклонение: 
На север, за язовир „Бижев дол” (синя маркировка, 
10 мин.). Има оформен кът за отдих с огнище. На 
югозапад, за с. Буковец (червена маркировка, 1,5 часа). 
Пътеката продължава с леко изкачване,  вляво има 
отклонение за Хайдушката чешма с леко изкачване (1 
час). На чешмата има място за отдих и огнище. Оттам 
на югоизток по горски път се достига до шосето за с. 
Буковец. На изток, за Велико Търново (2, 20 часа). В 
района растителното многообразие е представено от 
широколистни дървесни видове и храсти. Местността 
е богата на билки и ядливи гъби. От животинския свят 
се срещат представители на влечуги, птици и дивеч.  
Време за преминаване на основния маршрут:  4,30 ч.

Квартал „Чолаковци” в миналото е бил селище, 
носещо същото име. Намира се в живописен район 
с красива природа, в близост до коритото на река 
Янтра. Пътят за „Чолаковци“ разделя Мармарлийския 
рид на източна и западна част, като източната обхваща 
района от Устието (Устето) до пътен възел „Качица“. 
През ХІХ и началото на ХХ в. там е имало три чешми, 
построени от бояджийския, самарджийския и 
ковашкия еснаф и около 300 летни къщи (колиби) на 
търновци. Местата край тях били засадени с лозя и

 Continues to the right on a new forest road with a slight 
descent and a new branch: the north of the lake “Bizhev 
Dol” (blue marking, 10 min.). There are landscaped recre-
ation area with hearth. On the southwest, to the village of  
Bukovec (red marking 1.5 hours). The path continues to 
climb, on the left there is a deviation to Haidushkata foun-
tain with ascent (1 hour). at the fountain there is a place 
for recreation and hearth. From there the southeast along 
a forest road is reached the road to the village of Bukovec. 
To the east is Veliko Tarnovo (2, 20 hours). In the area of 
plant diversity is represented by broad-leaved trees and 
bushes. The area is rich in herbs and edible mushrooms. 
From wildlife are met representatives of reptiles, birds and 
game. Time for passing the main route: 4.30 hours.

Neighborhood “Cholakovtsi” in the past was a settlement 
bearing the same name. It is located in a picturesque area 
with beautiful nature, close to the bed of the Yantra River. 
The road to “Cholakovtsi” divided Marmarliyskiya ridge 
of eastern and western part, as well as, the eastern part 
covers the district of Usteto next to junction “Kachitsa.” 
In the XIX and early XX centuries there were three foun-
tains, built by the built by Saddler’s, dyer’s and blacksmith’s 
guild, and about 300 summer houses (huts) of Tarnovo 
citizens. The places beside them were planted vineyards 
and fruit trees.
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овощни дръвчета. Източната част на Мармарлийския 
рид се славела с хубави лозя, но пътят към нея бил 
стръмен, а изкачването трудно. Днес на това място 
е застроен жилищният квартал на ВеликоТърново 
„Бузлуджа“. На изток Мармарлийския рид завършва 
със скалите при местността Устето, а на запад – при 
Синия вир.

В подножието на т. нар. Пишманска пътека е  сгушена 
малка църква „Св. Архангел Михаил”, която на 
празници събира жителите на квартала. Първото 
училище тук е построено през 1850 год., известно 
като килийното училище в с. Чолакова махала. Новата 
училищна сграда в квартала е завършена през 1980 г.
Село Буковец се намира на 15 км западно от Велико 
Търново и на 18 км североизточно от Дряново. 
Разположено е на южният склон на планинско 
възвишение с изглед към върховете Шипка, Бузлуджа 
и Ботев. За широколистните гори и поляните около 
селото са характерни разнообразието на растителни и 
животински видове, птици, билки и гъби. 
През Античността, като част от територията на 
Римската империя, през землищата на Буковец и 
Шемшево е минавал важен транспортнокомуни-
кационен път, свързващ Дунавската равнина с 
Подбалканските котловини. Основаването на селото 
през ХVІІ в. се свързва с отсядането по тези места 
на дряновски скотовъди, които търсили убежище от 
набезите на турците.

The eastern part of Marmarliyskiya ridge had a reputation 
for beautiful vineyards, but the road to it was steep and 
difficult to climb. Today on this place is built residential 
district of Veliko Tarnovo “Buzludzha”. To the east Mar-
marliyskiya ridge ends with rocks in the area of Usteto and 
to the west - at the Siniya vir. 

At the foot of so-called Pishmanska path is snuggled  small 
church “St. Archangel Michael”, which brings together on 
holidays neighborhood residents. The first school was 
built in 1850, known as a religious school in Cholakova 
neighborhood. The new school building in the neighbor-
hood was completed in 1980. 

Bukovec village is located at 15 km west of Veliko Tarnovo 
and 18 km northeast of Dryanovo. It is situated at south-
ern slope of the mountain hill with views of the peaks of 
Shipka, Buzludja and Botev. For deciduous forests and 
glades around the village is characteristic the diversity of 
plant and animal species, birds, herbs and mushrooms. 
In antiquity, as a part of the Roman Empire, through the 
lands of Bukovec and Shemshevo had passed an important 
transportation and communication route, connecting the 
Danube plain with pre-Balkan valleys. The founding of the 
village is in the XVII century. It is associated with staying 
in these places of Dryanovo shepherds, who sought refuge 
from the Turkish raids.

По летописни данни на  църковния храм „Св. Троица“, 
след големи наводнения, българи, предимно от 
Дряновско, се преселват в района и създават селото, 
като му дават настоящото име от заобикалящите го 
букови гори. Те впоследствие изчезват и са заменени 
от меше, цер и др. В началото на ХХ в. в селото е 
основано читалище, в чиято сграда се е помещава и 
местното училище, просъществувало до 60-те години 
на ХХ в. В двора на църквата има три войнишки 
паметника от 1912 г.–1913 г., 1915 г.–1918 г., 1944 г.–
1945 г.
Село Шемшево е разположено на левия бряг на река 
Янтра, на около 4 км западно от Велико Търново. 
Землището му се отличава с разнообразен терен – 
равнинен, подходящ за земеделие, и хълмист, с верига 
от предбалканските хълмове с местните названия 
Усоето, Черешкия мел, Големия мел, Пиздишкия мел, 
Кървавата скала. Северните склонове на тези хълмове 
са обрасли с широколистни, смесени гори, а южните 
са ползвани предимно за пасища и са частично 
залесени. Исторически находки в района, описани от 
Карел Шкорпил: Тракийска крепост „Малкия мел“, 
разположена на едноименния хълм, на около 1 км 
южно от центъра на с. Шемшево. От юг е непристъпна, 
поради отвесния скален склон на хълма. Крепостната 
стена е защитавала пространството от изток, запад и 
север. Стената е зидана с по-големи ломени камъни 
без спойка – зидария, характерна за старожелязната 
епоха.
Късноантична крепост „Канлъкая“, се е намирала на 
едноименния връх, на около 2 км източно от центъра 
на с. Шемшево.

In chronicle data of the church “St. Trinity” after the major 
floods, Bulgarians, mainly from Dryanovo region settled 
in the area and created a village and gave it this name be-
cause of the surrounding beech forests. After that they dis-
appeared and are replaced by oak and other trees. At the 
beginning of the XX century  in the village is built com-
munity center, in whose building housed and local school 
existed until the 60s of the XX century. In the churchyard 
there are three soldier monuments from 1912 - 1913, 1915 
- 1918, 1944 -1945.

Shemshevo village is situated on the right bank of the Yan-
tra River, of about 4 km west from Veliko Tarnovo. Its land 
is characterized by varied terrain - flat, suitable for agricul-
ture, and hilly, with a chain of pre-Balkan hills, local names 
Usoeto, Chereshkiya Mel, Golemiya Mel,  Pizdishkiya Mel, 
Karvavata skala. The northern slopes of these hills are cov-
ered with deciduous and mixed forest and southern are 
used mainly for pasture and are partially wooded. Histori-
cal sites in the area described by Karel Shkorpil: Thracian 
fortress “Malkiya Mel”, located on the homonymous hill, 
about 1 km south of the center of the village of Shemshevo. 
From the south  is inaccessible due to steep rocky hillside. 
The fortress wall was protecting the space from the east, 
west and north. The wall is built of larger stones without 
mortar - masonry, characteristic of Old iron age. 

The late ancient fortress “Kanlakaya”  locating on the ho-
monymous peak, about in 2 km east of the center of Shem-
shevo.
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Крепостта е била най-високата точка на възвишението, 
с отлична видимост във всички посоки. От юг 
крепостта е ограничена от отвесна скала, където 
вероятно не е имало крепостна стена. По всяка 
вероятност крепостта е служела като наблюдателница 
и е охранявала пролома на река Янтра при Сини вир. 
Късноантична крепост „Клисебаир“ – на около 2.5 км 
източно от центъра на село Шемшево и на около 1 км 
източно от крепостта „Канлъкая“. Двете крепости са 
на едно възвишение. До източния край на крепостта 
са разкрити останки от църква, а в западната част – 
от кладенец. Вероятно крепостта е имала значение на 
наблюдателница. 

Велико Търново, квартал „Чолаковци” – местност 
Сини вир 
Начало: квартал „Чолаковци”, Велико Търново, 
автобусната спирка (синя маркировка). 
Тръгва се по посока към ВЕЦ „Сини вир”. По 
отклонение вдясно и по хоризонтална пътека след 
около 40 мин. се достига до Сини вир. Продължава 
се в посока срещу течението на река Янтра, има 
преминаване през скалната бариера и бента, 
обезопасено с метален парапет. След около 300 м. 
над бента е отклонението вдясно по стръмна пътека, 
която води до връх Канлъкая. 

От него се продължава в посока изток по добре 
оформено било и след това по черен път, който 
преминава в пътека, спускаща се към шосето от 
Велико Търново към квартал „Чолаковци”.
Време за преминаване на маршрута: 3 часа.

The fortress was the highest point of the eminence, with 
excellent visibility in all directions. On the south, the for-
tress is limited by sheer cliff, where, probably, there was 
no fortress wall. In all probability, the fortress served as 
a watchtower and guarded the gorge of the Yantra River 
at Sini vir.
Ancient fortress “Klisebair” - of about 2.5 km east of the 
center of the village of Shemshevo and about 1 km east 
of the fortress “Kanlakaya”. The two fortresses are on an 
eminence. On the eastern edge of the fortress are the re-
mains of a church, and on the western part - from a well. 
Probably, the fortress had the importance as watchtower.

Veliko Tarnovo neighborhood, Cholakovtsi “- 
Sini vir area
Beginning: neighborhood “Cholakovtsi”, Veliko Tarnovo, 
bus stop (blue marking).
The route starts in the direction of HPP “Sini vir”. Devia-
tion to the right and along the horizontal path after about 
40 min. is reached Sini vir. The path continues to the di-
rection upstream of the Yantra River, passing through the 
rock barrier and barrier-dike with metal railing .Aafter 
about 300 meters above the dike is a deviation to the right 
down a steep path that leads to the peak Kanlakaya.

 Since it continues to the east along well formed ridge and 
then along a dirt road passing in a path, descending to the 
road from Veliko Tarnovo to neighborhood “Cholakovtsi”. 
Time for crossing the route: 3 hours.

Сини вир на река Янтра се намира на около 2,5 км 
западно от кв. „Чолаковци“, гр. Велико Търново, и на 
около 1,5 км югоизточно от село Шемшево. Там река 
Янтра е пробила тесен и красив пролом в скалите – от 
източна страна остава Канлъкая (Кървавата скала) на 
Мармарлийски рид, а на запад е скалната верига към 
Малък мел. Името на вира идва от синьо-зеления цвят 
на водата, поради голямата му дълбочина от 8–10 м. 
На около 250 м по левия бряг на реката, нагоре срещу 
течението, се достига Хайдушкото кладенче – сега 
каптирано в чешма с бистра и студена вода. До него се 
стига по пътеките към Канлъкая от Велико Търново 
или от село Шемшево. Мястото е гористо дере, за 
което се разказват хайдушки предания, свързани с 
имената на Филип Тотю и други легендарни български 
хайдути.

Информация:
ТД „Трапезица -1902”, Велико Търново

Тел./факс: 062/ 63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

Sini vir of the Yantra River is located approximately 2.5 
km to the west of neighborhood  “Cholakovtsi” in the 
town of Veliko Tarnovo and about 1.5 km southeast of the 
village of Shemshevo. There Yantra River was opened a 
way in the narrow and beautiful gorge in the rocks - on the 
east side remains Kanlakaya (Karvavata skala) of Marmar-
liyskiya hill and to the west is the rock chain to Malak mel. 
The name of the pool comes from the blue-green color of 
the water because of its large depth of 10-15 m. At about 
250 meters on the left bank of the river upstream, it reach-
es Xaydushkoto Kladenche - now captured in a fountain 
with clear and cold water. It can be reached by paths to 
Kanlakaya from Veliko Tarnovo or village of Shemshevo. 
The area is wooded gully, about which are told haidouk 
legends associated with the names of Philip Totyu and 
other legendary Bulgarian haidouts.

Information: 
TD “Trapezitza -1902”, Veliko Tarnovo 

ph. / Fax: 062/63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
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Маршрут 10
Route 10
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/ 10 /
Село Присово – село Малки чифлик – хълм Момина 

крепост, местност Ксилифор – квартал „Асенов”, 
Велико Търново

Начало: центъра на село Присово, по посока на 
църквата „Успение на Пресвета Богородица” (жълта 
маркировка). Заобикаля я отляво и покрай зида 
навлиза в склона. Движението е в североизточна 
посока, над крайните къщи на селото. Постепенно 
пътеката се насочва по склона, на север достига до 
билния път на хълм  Раздела и продължава на запад. 
След около 200 м се отклонява  надясно, в северна 
посока, и след малко спускане по обрасъл горски път 
достига до чешмата „Дяла”. Там е обособено място 
за отдих с две огнища. Продължава на югоизток с 
леко изкачване през гора и стари ниви,  към билния 
път. Движението е по посока изток, около 1 км с 
панорамни гледки   във всички посоки. Следва 
отклонение наляво, на север и след преминаване през 
малка поляна започва леко спускане по склона и се 
навлиза в гора. След 150 м достига до „Лъкарската” 
чешма. Продължението е на север по Лъкарския 
дол, следват две пресичания на дерето и след тях 
движението е по стар горски път, който след около 500 
м отново пресича дерето на изток. След още 200 м се 
отклонява наляво към хубава равна поляна. 
В северния край навлиза в ново сечище, продължава 
през него. След стръмно спускане преодолява друго 
дере. Следват първите овощни градини на село Малък 
чифлик. По селски път и надясно по стъпала излиза 
на асфалтов път и достига селската чешма. Оттам 
се достига до центъра на селото, следва отклонение 
надясно от главния път, през селото в северна посока. 
След около 500 м пътеката пресича пътя София – 
Варна и продължава по черен път към десния край на 
голяма поляна. Пътят преминава през борова гора и 
излиза на голо било. От тук има два варианта. 
Първи вариант:
 Продължава на североизток (оранжева маркировка) 
до асфалтирана площадка, от която започва пътят 
за с. Шереметя. Следва завой на запад по черен 
път (синя маркировка), минава край Разсадника и 
започва продължително слизане на северозапад до 
асфалтовия път, по който след 200 м се достига до 
езерото пред хижа „Ксилифор”.
Втори вариант: 
Продължава на северозапад (зелена маркировка) 
по билото и през хълма Момина крепост слиза до 
дерето в местността Дълбок дол до чешмите на 
асфалтовия път за Туристически учебен център 
„Момина крепост”, Ксилифор. По пътя се върви около 
половин час. Към Велико Търново, квартал „Асенов” 
(червена маркировка), следва спускане по пътя или 
по успоредната пътека до автобусната спирка пред 
бившата текстилна фабрика. Време за преминаване на 
целия маршрут: 5 часа.

/ 10 /
Village of Prisovo - village of Malki chiflik - Momina 

krepost hill in area of Ksilifor - neighborhood
 “Asenov”, Veliko Tarnovo

Home: center of the village of Prisovo, towards the 
church “Assumption of Virgin Mary” (yellow marking). 
Surrounding it from the left side, along the wall the route 
enters into the slope. The movement is to the northeast, 
over the last houses of the village. Gradually, the path di-
rects down the slope to the north to the ridge road of the 
hill Razdela and continues to the west. After about 200 m 
deviates to the right, to the north, and after a bit downhill 
along overgrown forest road, reaches the fountain “Dyala”. 
There is a special place for recreation with two hearths. 
Continues to the southeast with slight climb through the 
forest and old fields to the ridge road. The movement is 
towards the east, about 1 km with panoramic views in all 
directions. Follows deviation to the left, to the north and 
after passing through a small glade begins slightly down-
hill along the slope and enters into a forest. After 150 me-
ters reaches “Lakarskata” fountain. The continuation is to 
the north, along the Lakarskiya dol follow two crossings of 
the gully and after that the movement is on old forest road 
which after about 500 m again crosses the gully to the east. 
After another 200 meters deviates left to a nice flat mead-
ow. At its northern end is entering into a new clearing and 
continues in it. After a steep descent gets over another 
gully. Follow the first orchards of Malki chiflik. On rural 
road and down the stairs we go out on an asphalt road, and 
reach the village fountain. From there is reached the center 
of the village, follows deviation to the right  from the main 
road, through the village to the north. After 500 meters the 
path crosses the road Sofia - Varna and continues along 
the dirt road to the right edge of a large meadow. 
The road passes through pine forest and goes out of naked 
ridge. From here there are two options. 

First option: 
Continues northeast (orange marking) to the asphalt 
stage, from which starts the road to the village of Sherem-
etya. Follows elbow to the west on a dirt road (blue mark-
ing) passes the Arboretum, and begins a long descent to 
the northwest to the asphalt road on which after 200 me-
ters is reached the lake in front of the hut “Ksilifor”.

Second option: 
Continues to the North-west (green marking) on the ridge 
and over the hill  Momina krepost down to the gully in the 
area of Dulbok dol, to the fountains on the asphalt road 
to Tourism Training Centre “Momina Krepost”, Ksilifor. 
Along the way is walked about half an hour. To Veliko 
Tarnovo, neighborhood “Asenov” (red marking) follows 
downhill along the road or parallel path to the bus stop in 
front of the former textile factory. Pas-sing time of the the 
whole route: 5 hours.

Село Присово. Разположено на 6 км югоизточно от 
Велико Търново върху двата бряга на малък разлат 
дол. Селището е възникнало в средата на ХV век, но 
за следи от древни поселения в района свидетелстват 
6-те надгробни тракийски могили, издигащи се на 1 км 
източно от селото в местността Могилите. Над селото, 
на 2 км източно по дола  в местността Попин мост е 
разположена невисока естествена могила, от която 
ясно се разкрива присовското землище. На около  1,5 
км източно от Присово е открита и проучена римска 
вила от края на ІІ до средата на ІІІ в. от н.е. През 
селото тече Присовската рекичка, събираща водите си 
от извори и чешми в района. В миналото се е вливала 
в река Янтра, по-късно, при корекцията на шосето за 
гр. Елена, е изграден микроязовир преди началото на 
Присовското устие. В селото е съхранена сградата на 
килийното училище, построено през 1859г. от Уста 
Ганю.
Забележителна с ценната си дърворезба и 
художествена украса е църквата „Успение на Пресвета 
Богородица”, построена през 1845 г. През 1872 г. към 
нея майстор Генчо Пейчев построява 15-метрова 
камбанария.

Village of Prisovo. Located is on 6 km from Veliko Tar-
novo on both sides of the small effuse glen. The settlement 
appeared in the middle of the XV century, but for traces 
of ancient settlements in the area testify 6 Thracian burial 
mounds, rising at 1 km east of the village in the area Mogi-
lite. Above the village, 2 km to the east in the ravine in the 
Popin bridge area  is located not very high natural mound, 
from which is clearly revealed Prisovski territory. About 
1.5 km east of Prisovo was found and studied Roman villa 
from the end of II until the middle of the III century B.C. 
Flows through the village Prisovska river, collecting wa-
ter from springs and fountains in the area. In the past it 
flowed into the Yantra River, later, for the adjustment of 
the road to the town of Elena is built small dam before the 
Prisovo estuary. In the village is preserved building of the 
monastery school, built in 1859 by Usta Ganyu.
Remarkable for its valuable carvings and artistic decora-
tion is the church “Assumption of Virgin Mary”, built 
in 1845. In 1872 to it the master Gencho Peychev built 
15-meter bell tower.
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Манастири: 
Женски манастир „Свети Пантелеймон” (в източния 
край на селото). Основан през 1870 г. като „семеен“ 
манастир от Минчо и Дража Райчеви. Църквата в него 
е построена през 1881 г. и осветена  през следващата 
година.

Манастир „Св. Арахангел Михаил” 
(на 4 км южно от селото). Според преданието той 
е изграден по време на Второто българско царство 
и често е посещаван от Цар Иван Александър и 
семейството му. В него се подготвят църковни 
служители и преписвачи на книги. 
При идването на турците е разрушен и отново 
възстановен през 1589 г. През 1858 г. майстор Петко 
Христов от Дебелец започва изграждането на 
сегашния храм. Манастирът е приемал просветители, 
възрожденци, хайдути и революционери. Посещаван 
(1867 г.) е от Панайот Хитов, Васил Левски, Иван 
Кършовски, Иларион Макариополски и зограф Цани 
от Трявна. През 1869 г. Васил Левски пристига тук 
с отец Матей Преображенски - Миткалото, а през 
есента на 1871 г. Апостолът посещава манастира, 
заедно с Димитър Общи и лясковския куриер 
на комитета Марин Стойчев. Преди да избухне 
Априлското въстание, в манастира пристига поп 
Харитон – бъдещият войвода. Прави събрание 
в игуменовата килия. От 1921 г. манастирът се 
превръща в епархийско сиропиталище. В двора на 
църквата „Свети Георги” са надгробните паметници 
на загиналите във войната 1915–1918 г.

Monasteries:
Nunnery “St. Panteleimon” (at the eastern end of the 
village). It is founded in 1870 as “family” Monastery of 
Mincho and Drazha Raychevi. Church in it was built in 
1881 and consecrated the following year.

Monastery “St.. Archangel Michael “
(4 km south of the village). According to legend, it was 
built during the Second Bulgarian Kingdom and was often 
visited by Tsar Ivan Alexander and his family. 
In it were trained clergymen and copyists of books. With 
the advent of Turks it was destroyed and rebuilt again in 
1589. In 1858 the master Petko Hristov from Debelec be-
gan construction of the current church.
The monastery has welcomed educators, writers of the 
Bulgarian national revival, haidouks and revolutionaries. 
It was visited (1867) by Panayot Hitov, Vasil Levski, Ivan 
Karshovski, Ilarion Makariopolski and Tsani the painter 
from Tryavna.In 1869 Vasil Levski came here with Father 
Matthew Preobrajenski - Mitkaloto, in the autumn of 1871 
the Apostle visited the monastery together with Dimiter 
Obshti and the Lyaskovets courier of the Committee, Ma-
rin Stoychev. 
Before breaking out the April Uprising, to the monastery 
came pop Hariton - the future leader. He organized an As-
sembly in the cell of the abbot. From 1921 the monastery 
became a diocesan orphanage. in the yard of the church 
“St. George” are the tombs of those who died in the war 
from 1915 - 1918.

Село Малки чифлик
Разположено на 2,5 км югоизточно от Велико Търново 
и на 1,7 км югозападно от с. Шереметя. Според 
предание, селото е основано след падането на Търново 
и околностите под османска робство. Най-известната 
местност в землището на селото е Трошàна.

 
Носи названието си от името на местен болярин 
– Трошан, който имал чифлик там. По-заможните 
работници в чифлика се установили заедно със 
семействата си в сегашното землище на селото. 
Населението е било изцяло българско, няма следи 
от турски гробища или джамия. Обявено е за село 
през 1878 г. с 304 жители с името Малкий чифлик, 
но през 1982 г. името е променено на Малки Чифлик. 
Църквата му  „Свети Атанас” е построена през 1853 
г. Върху фасадата  има паметна плоча на загиналите 
за свободата на родината във войните 1912 г.–1913 г. 
и 1915 г.–1918 г.
Момина крепост (Девинград). Късноантична и 
средновековна крепост, отстояща на 2.3 км  източно 
по права линия от центъра на град Велико Търново 
и на 0.65 км  източно от хълма Царевец, на десния 
бряг на река Янтра. Природната защитеност на 
хълма привлича вниманието на ранновизантийските 
стратези, които го превръщат в яка крепост, 
предназначена да защитава отклонението от пътя 
Никополис ад Иструм – Кабиле към града на хълма 
Царевец. Изградена в края на V в., използвана от 
византийците до края на VІ – началото на VІІ в. 
През Второто българско царство е част от столичния 
Търновград.

Village of Malki  chiflik
Located at 2.5 km from Veliko Tarnovo and 1.7 km south-
west of the village of Sheremetya. According to legend, the 
village was founded after the fall of Tarnovo and the sur-
rounding area under Ottoman rule.

The most famous place in the land of the village was 
Troshana. It is called on behalf of the local boyar - Troshan 
who had homestead there. More affluent workers of 
homestead settled with their families in the current terri-
tory of the village. The population was entirely Bulgarian, 
no traces of Turkish graveyard or  mosque. Declared is as a 
village in 1878 with 304 inhabitants and name Malkiy chi-
flik, but in 1982 the name was changed to Malki Chiflik. 
Its church “St. Athanasius” was built in 1853. On its facade 
there is a memorial plaque with the names of the died for 
the freedom of the motherland in the wars in 1912-1913 
and 1915-1918.
Momina Krepost (Devingrad).
Late antiquity and medieval fortress is situated 2.3 kilo-
meters east in a straight line from the center of Veliko Tar-
novo and 0.65 km east of the Tsarevets hill on the right 
bank of the Yantra River. Natural protection of the hill has 
attracted the attention of early Byzantine strategists who 
were made it a strong fortress intended to protect devia-
tion from the road Nicopolis ad Istrum - Kabyle to the city 
on the hill of Tsarevets.
It was built at the end of V c., and is used by the Byzantines 
until the end of VI - VII c.
During the Second Bulgarian Kingdom it is part of Tar-
novo.
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Местност Ксилифор 
Долина, разположена между двата масива – Момина 
крепост   и Арбанашкото плато, източно от град 
Велико Търново. Най-тясната част е в ниското при 
р. Янтра, а най-широката – на височините към селата 
Шереметя и Арбанаси. В горния си край Ксилифор 
се разделя на две части: Малкият Ксилифор и Лакото 
(от имената на двете чешми Голямото и Малкото 
лако, изградени заедно с пътищата до тях още 
през римско време). Името на местността идва от 
гръцкото „ксило“ – дърво, и „форо“ – нося (място 
за добиване, свличане на дърва). Тя е естествено 
залесена, богата на  подземни пещери и карстови 
извори. От животинския свят в района се срещат 
бозайници, но най-голямо е разнообразието сред 
птиците. Благоприятният климат, разнообразната 
растителност от гористи масиви, както и водните 
обекти правят Ксилифор предпочитано място 
за туризъм, спорт и отдих край Велико Търново. 
Спортно-туристическата и почивната база в 
района, стопанисвани от ТД „Трапезица-1902”, 
предлага разнообразни възможности за отдих  
(оформени кътове с пейки, маси и  огнища, беседка, 
детски площадки), за практикуване на спортно-
туристически, тренировъчни и състезателни дей-
ности (игрище за плажен волейбол, центрове на 
предизвикателствата: щафети, въжени съоражения 
и тролеи, катерачна стена, полигон за ориентиране, 
трасета за планинско колоездене и крос-кънтри, 
воден слалом), за осъществяване на образователни 
и арт програми. Сред творческите емблеми на 
Велико Търново е провежданият ежегодно през м. 
юни на Ксилифор и превърнал се вече в традиция 
пленер по дървопластика, организиран от ТД 
„Трапезица-1902” в партньорство с Община Велико 
Търново и Факултета по Изобразителни изкуства 
при Великотърновския университет „Св. Св. Кирил 
и Методий”. В естествената паркова среда на района 
са експонирани творбите по проекта „Младежка 
скулптурна колония Ксилифор”–композиции и 
пластики от дърво, камък и метал, най-големи 
сред които са дървопластиките „Добрият змей”, 
„Златната ябълка”,  „Къщата на Баба Яга“ и „Сцената-
библиотека”.  Широките възможности на Ксилифор 
за туризъм и отдих се допълват и от туристическите 
бази на разположените в него едноименна хижа и 
заслон, снек-бар с тераса над езерото и Туристически 
учебен център „Момина крепост”. От В.Търново, 
освен по асфалтовия път от кв. „Асенов”, до Ксилифор 
може да се стигне и по маркирана туристическа 
пътека (червена маркировка), която започва с 
отклонение вдясно от шосето.  Пътеката върви с леки 
изкачвания през сенчеста гора край водите на потока 
в дола и излиза при езерото пред хижа „Ксилифор”. 
Време за преминаване: 1час. Ксилифор е изходна 
база за преходи до Момина крепост, хижа „Божур“, 
Петропавловски манастир, Телевизионната кула и

Ksilifor area  
Valley, located between two arrays - Momina krepost and 
Arbanasi plateau, east of the town of Veliko Tarnovo. The 
narrowest part  is in low at Yantra river and the widest - on 
the heights between villages Sheremetya and Arbanassi. At 
its the upper end Ksilifor is divided into two parts: The 
small Ksilifor and Lakoto (from the names of two large 
and small fountains Malko and Golyamo lako, built along 
with roads to them during the Roman time).
The name of the locality comes from the Greek “ksilos” 
- wood, and “Foros” - carry (place of extraction, slide of 
wood). It is natural afforested, rich in underground caves 
and karst springs. From wildlife in the area are encoun-
tered mammals, but the greatest is the diversity of birds. 
The favorable climate, varied vegetation from forests, 
shrubs, grasses and herbs, and water bodies, make Ksilifor 
favorite place for tourism, sport and recreation near Veliko 
Tarnovo.
Sports tourist and recreation facilities in the area, ma-
naged by the Tourist Association “Trapezitsa-1902”, offer 
various opportunities for recreation (shaped corners with 
benches, tables and hearths, gazebos, playgrounds) for the 
practice of sport and tourism, training and competitive ac-
tivities (beach volleyball, centers of challenges: relay-races, 
rope equipment and trolleys, climbing wall, polygon for 
sport orienteering, trails for mountain biking and cross-
country, water slalom  in a small lake), for implementation 
of educational and art programs . 

Among the creative emblems of Veliko Tarnovo is the 
held annually in June at Ksilifor and became already a 
traditional wood plastic Plenary,  organized by TD “Tra-
pezitsa-1902” in partnership with the Veliko Tarnovo Mu-
nicipality  and the Faculty of Arts at the University of “St. 
St. Cyril and Methodius “. In the natural park of the area 
are exhibited works of the project “Youth sculpture colony 
Ksilifor” - compositions and sculptures of wood, stone and 
metal, the biggest among which are wood plastics “A good 
dragon”, “Golden Apple”, “House of Baba Yaga “and” Scene 
library.”

 

селата Арбанаси, Шереметя и Малки Чифлик.
Квартал „Асенов”
Намира се по двата бряга на р. Янтра, в подножието на 
хълмовете Царевец и Трапезица. Населен от траките 
в края на бронзовата, началото на желязната епоха, 
както и по време на Второто българско царство, когато 
е наречен „Новий град”, а днес носи името на цар 
Иван Асен І. В квартала са запазени средновековните 
църкви „Св. Димитър”, „Св. Св. апостоли Петър и 
Павел”, „Св. Йоан Рилски”, „Св. Георги”, „Успение на 
Пресвета Богородица”. През Възраждането е населен 
с българи, занаятчии и търговци.

  

Информация:
ТД „Трапезица -1902”, Велико Търново

Тел./факс: 062/ 63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

Neighborhood “Asenov”
It is located on both banks of the Yantra river at the foot of 
the hills Tsarevets and Trapezitsa. Inhabited by Thracians 
at the end of Bronze, beginning of Iron Age, as well as du-
ring the Second Bulgarian Kingdom, when is called “Noviy 
Grad”, and today bears the name of Tsar Ivan Asen I. 
In the neighborhood are the medieval churches “Sv. Dimi-
tar“ ”St. Peter and Paul“, ”St. Yoan Rilski“, ”St. George“, 
“Assumption of Virgin Mary“. During the Renaissance is 
inhabited by Bulgarians, artisans and merchants.

Information: 
TD “Trapezitza -1902”, Veliko Tarnovo 

ph. / Fax: 062/63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg



70 71

Маршрут 11
Route 11
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/ 11 /
Къпиновски манастир – град Елена (през село 

Вълчовци)

Къпиновски  манастир – язовир Йовковци – село 
Вълчовци – град Елена
Начало: Къпиновски манастир, по шосето в посока 
язовир Йовковци, в каньона на река Веселина (червена 
маркировка). От двете страни се спускат стръмни 
склонове, на места с отвесни скали. След около 3 км 
се достига до полуразрушен римски мост, след който 
е отклонението вляво през реката. На отклонението 
има и чешма. Пресичането на реката е по разхвърляни 
камъни, след което започва изкачване, на места в 
началото стръмно, в посока изток. Пътеката се движи 
покрай буен поток с безброй водопади и смесена 
широколистна гора. За около 50 мин се достига 
до линията на високото напрежение и се пресича 
просеката. Наклонът е вече по-лек. След 20 мин. се 
излиза на превала в близост до махала Развалаци. Тук 
се пресича горски път и ако по него се  продължи на 
юг, след 1 км се стига до панорамни места с гледка към 
язовир „Йовковци” и Стара планина. От пресечката 
с горския път – при продължаване на изток с леко 
спускане, се пресича поток с чешма. Придвижването 
продължава по горския път, почти хоризонтално през 
иглолистна гора. На първия остър ляв завой следва 
отклонение вдясно по пътека през гора.След кратко 
спускане се достига до сливането на два потока, които 
образуват малка река. Пътеката се движи покрай 
нея. След 20 мин. се стига до черен път с панорамни 
гледки към язовира. По него, все покрай язовира,  в 
посока югоизток, за 1 час се стига до село Вълчовци, 
а оттам през село Титевци и покрай село Марафелци 
следва спускане до град Елена. Време за преминаване 
на маршрута: 6 часа.

/ 11 /
Kapinovo Monastery - town of Elena (through the vil-

lage of Valchovtsi)

Kapinovo Monastery - Yovkovtsi dam - Village of Val-
chovtsi - town of Elena 
Beginning: Kapinovski Monastery, on the road towards 
Yovkovtsi dam in the canyon of the river Vesselina (red 
marking). On both sides descend steep slopes in places 
with cliffs. After about 3 km is reached half-destroyed Ro-
man bridge, after which the deviation is to the left through 
the river. On the deviation there is fountain.
Crossing the river is over scattered stones, then began 
climbing in places at the beginning steeply to the east. The 
path runs along the flowing brook with countless water-
falls and mixed deciduous forest. For about 50 minutes 
is reached the high voltage line and crosses the ride. The 
slope is now easier. After 20 min. is comes out onto a ridge 
near the hamlet Razvalatsi. Here crosses the forest road 
and if it continues to the south, after 1 km, reaches the 
panoramic areas with views of the the Yovkovtsi dam and 
Stara Planina. 
From the intersection with the forest road - with con-
tinuing east with slightly downhill, it crosses flow with 
fountain. Movement continues on the forest road almost 
horizontally through the a coniferous forest. On the first 
sharp left turn follows a deflection to the right along a path 
through the forest.
After a short descent is reached mixture of two flows, 
which form a small river. The path is moved along it. After 
20 min. reaches a dirt road with panoramic views of the 
dam. On it,all the time, along the dam, in the southeast, 
for 1 hour reaches the village of  Valchovtsi and hence 
through the village of Titevtsi and past the the village of  
Marafeltsi it descends to Elena.

Къпиновски манастир
Къпиновският манастир е разположен на брега на 
река Веселина. Отстои на 14 км южно от град Велико 
Търново и е в близост до селата Велчево, Къпиново и 
Плаковския манастир. Непосредствено до манастира, 
на река Веселина, се намира красивият Къпиновски 
водопад. Манастирът е основан  през 1272 г. по времето 
на цар Константин Асен - Тих (1257 –1277г.), за което 
свидетелства надпис върху апсидата на днешната 
манастирска църква. През този период манастирът 
представлява важен религиозен център. По време 
на турското робство е опустошаван многократно, 
последно от кърджалиите през 1798 г. През 1794 г. негов 
игумен е Софроний Врачански, който донася препис 
на „История славянобългарска“. През 1835 г. игуменът 
на манастира заръчва на дряновските майстори Пенчо 
и Рачо да го възстановят във вида, в който той може 
да бъде видян и днес.  Тогава е построена и църквата 
„Св. Николай“, чийто дърворезбован иконостас е с 
икони, рисувани между 1811 и 1820 г. от тревненските 
зографи Папа Витан Млади, Цаню Захариев Стари и 
Йоан Попович от Елена. Единственият стенопис е на 
източната стена – „Страшният съд“ (1845 г.) и е дело 
на разградския зограф Йоан Попович (Попрайков). 
Най-ранният паметник на живописта, произхождащ 
от Къпиновския манастир, е т. нар. „Къпиновски 
поменик“ от 1700 г., съхраняван днес в Националния 
археологически музей в София. В периода 1856–1864 
г. са изградени двуетажните манастирски жилищни 
сгради с дарения на братята Теодоси и Кесарий 
Хорозови от град Елена. В източното крило на 
първия етаж е параклисът „Благовещение“, украсен 
от тетевенски майстори. На втория етаж е параклисът 
„Въведение Богородично“,  построен през 1864 г. и 
изографисан от Алекси Атанасов. 

Kapinovo monastery
Kapinovo monastery is situated on the bank of the river 
Vesselina. It is at 14 km south of Veliko Tarnovo and is 
close to the villages Velchevo and Kapinovo and Plakovski 
monastery. Next to the monastery, in Vesselina river is a 
beautiful Kapinovski waterfall.
It was founded in 1272 during the reign of Konstantin 
Asen - Tih (1257 -1277), As evidenced by the inscrip-
tion on the apse on church today. During this period, the 
monastery was an important religious center. During the 
Ottoman rule was devastated several times, last time from 
kardzhalii in 1798. In 1794 his abbot is Sofroniy Vrachan-
ski, which brought a copy on “Istoriya Slavyanobolgar-
skaya.”
In 1835 the abbot of the monastery orders the masters 
Pencho and Racho from Dryanovo to restore it in the form 
in which it can be seen today. On that time was built a 
church “St. Nikolai “, whose carved iconostasis with icons 
were painted between 1811 and 1820 by Tryavna paint-
ers Papa Vitan Young, Tsanyu Zahariev Old and Ioan 
Popovich from Elena. The only mural is on the east wall 
-” Doomsday “(1845) and is the work of Razgrad paint-
er Ioan Popovich (Popraykov). The earliest monument 
of painting originating from Kapinovo monastery, is so 
called. “Kapinovski Monument” from 1700, kept today in 
the National Archaeological Museum in Sofia.
In the period between 1856-1864, were built two-storey 
monastery buildings with donations of brothers Teodosi 
and Kesarii Horozovi from Elena. In the east wing of 
the first floor is the chapel “Annunciation”, decorated by 
Teteven masters. On the second floor is the chapel “Bless-
ed Virgin”, built in 1864 and painted by Alexi Atanasov.
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На западната стена на входа е разположен портрет на 
двамата братя-ктитори с модела на построените от тях 
сгради, а в параклис на двора е погребан единият от 
тях – Теодосий Хорозов. В епохата на Възраждането 
Къпиновският манастир е едно от българските 
просветни и революционни огнища. Към него е има 
килийно училище, където са намирали подслон четите 
на капитан Дядо Никола, хаджи Ставри Койнов, 
Филип Тотю, както и Васил Левски, Ангел Кънчев 
и Матей Преображенски - Миткалото. Манастирът 
играе важна роля при подготовката на Априлското 
въстание. През Руско-турската освободителна война 
край стените му се води голяма битка, като някои от 
загиналите руси са погребани в него. В днешно време 
Къпиновският манастир е действащ и представлява 
комплекс от църква, два параклиса, жилищни и 
стопански сгради. В двора му има кладенец-аязмо.
Махала Развалаци. Махала в  Еленско, разположена 
на висок рид. Намира се на 15 км от град Елена. В 
миналото, при набези на турци и разбойници, тази 
част често е разорявана, затова се нарича Развалаци. 
Понастоящем Развалаци е сред обезлюдените махали 
в Община Елена.
Язовир „Йовковци“. Изграден е на река Веселина 
близо до град Елена и обслужва потребностите от 
питейна вода на около 300 000 души в Област Велико 
Търново и съседни области. Язовирът носи името 
на едно от разрушените при построяването му села, 
което остава под водата. Строителството му започва 
през март 1968 г., а първото пускане на вода от 
язовира е на 25 април 1979 г. През 1981–1982 година 
на два етапа се осъществява пускът на хидровъзел 
„Йовковци“. 
Село Вълчовци. Едно от романтичните, запазили 
възрожденския си облик селца в Еленския Балкан. 
Разположено на 6 км от град Елена сред живописна 
гориста местност и в непосредствената близост до 
язовир „Йовковци”.
Село Марафелци. Разположено на 4 км от град Елена 
и на около 2 км югозападно от село Блъсковци, на 
висок рид на десния бряг на Блъсковската река. 
На 2 км от селото се намира язовир „Йовковци”.
Като населено място съществува отпреди 
Освобождението. Легендата разказва за момата Мара 
и бягащите от турските потери българи, които, за да 
се скрият и оцелеят, се заселвали в потайни кътчета 
из Еленския Балкан – в общо над 120 малки селища, 
преди наричани колиби. В Марафелци има около 25 
къщи, като почти всички са съхранили автентичния 
си облик от миналите години. Марафелчани наричат 
селото си махала, тъй като днес там постоянно живеят 
само едно-две семейства.
 Елена е китен градец, разположен в красивата долина 
на Еленската река, съхранил и до днес възрожденския 
си облик. Известен от 1430 г. с имената Стръмена и 
Еляна. През ХVІІІ и ХІХ в. е занаятчийски, търговски 
и културен център. Градът и еленчани са играят

On the west wall of the entrance is located portrait on two 
brothers-donors with a model on buildings, constructed 
from them, and in the chapel of the yard is buried one of 
them - Teodosiy Horozov.
At the Renaissance the Kapinovo monastery is one of the 
Bulgarian educational and revolutionary centers. In it, 
there was a school, where have found shelter detachments 
of Captain Dyado Nikola, Hadji Stavri Koinov, Filip Totyu, 
and Vasil Levski, Angel Kanchev and Matei Preobrajen-
ski - Mitkaloto. The monastery played an important role 
in preparation of the April Uprising. During the Russo-
Turkish War along its walls waged a great battle, and some 
of the dead Russians are buried in it.
Nowadays Kapinovo monastery is active and is a complex 
of church, two chapels, residential and commercial buil-
dings. In the yard there is a well-holy spring.
Razvalatsi hamlet. Hamlet in Elena area, located on a 
high ridge. It is located on 15 km from Elena. In the past, 
during raids of Turks and bandits, this part was often de-
stroyedq that’s why it is called Razvalatsi. Currently Raz-
valatsi is among deserted hamlets in the municipality of 
Elena. 
Dam “Yovkovtsi”. It is built on Vesselina River near town 
of Elena and serve the needs for drinking water to about 
300,000 people in Veliko Tarnovo and neighboring areas. 
The dam is named after one of the destroyed villages in its 
construction, which remains under water. Its construction 
began in March 1968 and the first flush of water from the 
dam is on 25 April 1979. In 1981-1982 year in two stages 
is carried out startup of water supply system “Yovkovtsi”.
Village of Valchovtsi. One of the romantic, preserved Re-
naissance appearance villages in Elena Balkan. Located on 
6 km from town of Elena in scenic forest area and in close 
proximity to the dam “Yovkovtsi”.
Village of Marafeltsi. Located on 4 km from the town of 
Elena and about 2 km southwest from the village of Blask-
ovtsi on a high hill on the right bank of Blaskovskata river. 
On 2 km from the village is the dam “Yovkovtsi”.
As a village, it has existed before liberation. Legend tells 
for the girl Mara and fleeing from Turkish armies Bulgar-
ians, who, were tried to hide and survive, settled in secret 
places in the Elena Balkan - total in  more than 120 small 
villages, before called huts. In Marafeltsi there are about 
25 houses, almost all have preserved the authentic appear-
ance of past years. The citizens of Marafeltsi called their 
village hamlet, as today there live only a couple of families 
permanently. 
Elena is a picturesque small town located in the beauti-
ful valley of the Elena River, preserving until today its 
Renaissance appearance. Known since 1430 with names 
Stramena and Elyana. In XVIII and XIX c. it was a craft, 
commercial and cultural center. The town and the people 
of Elena have played an important role during the Renais-
sance. People of Elena take part in Velchova zavera (1835) 
and the Turnovo Uprising (1862) The town is still called 
“Bulgarian”, because through the Renaissance had three 
churches, such had not any other Bulgarian town at that 

важна роля през Възраждането. Еленчани 
вземат участие във Велчовата завера (1835 г.) и в 
Търновското въстание (1862 г.) Градът още е наричан 
„Българският“, защото през възрожденската епоха 
има три църкви, каквито е нямало в нито един друг 
български град по това време – „Свети Никола” 
(съществувала преди ХVІ в.), „Успение на Пресвета 
Богородица” (възникнала като параклис през 1813 г. и 
изградена през 1837 г. като голяма църква от майстор 
Уста Генчо Кънев, съвременник на Колю Фичето) и 
“Рождество на Пресвета Богородица” (построена през 
1812 г. като параклис, в началото служил за девически 
манастир, изградена по-късно през 1865 г. като 
нова църква от младия тревненски майстор Кольо 
Петков, ученик на Колю Фичето, в която до 1894 г. се 
помещава девическото училище). През 1871 г. в Елена 
пристигат Васил Левски и Ангел Кънчев и основават 
таен местен революционен комитет с председател 
Сава Кършовски. Впоследствие, през 1880 г., той 
публикува своите спомени за това събитие и се 
превръща на практика в първия мемоарист, писал за 
Левски след Освобождението.  В града са запазени 147 
паметници на културата, 7 от които са с национално 
значение: родната къща на Иларион Макариополски, 
Часовниковата кула, Даскалоливницата, Църквата 
„Свети Никола”, църквата „Успение на Пресвета 
Богородица” с камбанарията, Петте Разсуканови 
къщи, Попниколовата къща. Музейните обекти в 
Елена притежават над 6 000 етнографски предмета на 
материалната култура, 780 творби на възрожденското 
и съвременното изкуство, много старопечатни книги.

 time -“St. Nichola” (existed before XVI c.), “Assumption 
of Virgin Mary” (occurred as a chapel in 1813 and built in 
1837 as a large church by master Gencho Kanev, a contem-
porary to  Kolyu Ficheto), “Birth of Mary” (built in 1812 as 
a chapel in the beginning served as a nunnery, built later in 
1865 as a new church by the young Tryavna master Nikola 
Petkov, student to Kolyu Ficheto, in which housed a girls’ 
school in 1894). In 1871 to Elena has came Vasil Levski 
and Angel Kanchev and founded a secret local revolution-
ary committee, chaired by Sava Karshovski. Subsequently, 
in 1880, he published his memories of this event and be-
came practically the first memorialist, who wrote about 
Levski after the Liberation. The town also retains 147 
monuments, 7 of which are of national importance: the 
home of Ilarion Makariopolski, the Clock Tower, Daska-
lolivnitsata, Church “St. Nikola”, church “Assumption of 
Virgin Mary” with bell tower, The 5 Razsukanovi houses, 
Popnikolov house . The museum sites in Elena have over 
6000 ethnographic objects of material culture, 780 works 
of contemporary art and revival, many old books.
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Туристически маршрут „Възрожденска Елена”: 
Музеен комплекс „Даскалоливница” – Къща музей 
„Иларион Макариополски” – Попниколова къща 
(Музей по палеонтология)

Музеен комплекс  „Даскалоливница” включва 
обектите „Даскалоливница”, Камбуров хан, 
Църква „Свети Никола”
„Даскалоливница”. Строена през 1844 г. за нуждите 
на първото българско класно училище, основано 
от Иван Николов Момчилов през 1843 г., тя е и 
първата българска гражданска постройка в град 
Елена. Наречена „Даскалоливница” от Петко Рачев 
Славейков – възпитаник на училището. Сградата 
е паметник на културата с национално значение,  
реставрирана през 1963 г. Представя музейните 
експозиции „Елена през епохата на Възраждането” 
и „Параклис Архангел Михаил” (с пренесени икони, 
църковна утвар и стенописи от едноименната църква 
в село Шилковци).

Камбуров хан. Паметник на културата с местно 
значение, построен около средата на XIX в. Носи 
името на своя собственик Стоян Камбура, участник 
във въстанието на капитан дядо Никола (1856 г.), в 
Хаджиставревата буна (1862 г.) и член на Еленския 
революционен комитет. Първоначално ханът се е 
намирал в село Йовковци, но поради изграждането 
на язовир „Йовковци” е демонтиран и пренесен 
в град Елена. Представя етнографска експозиция 
на материалния бит и култура на населението от 
Еленския край в края на XIX и началото на XX в.

Tourist route „Renaissance Elena”:
Museum Complex “Daskalolivnitsa” - House Museum 
“Ilarion Makariopolski” - Popnikolov House 
(Museum of Paleontology)

Museum Complex “Daskalolivnitsa” includes objects 
“Daskalolivnitsa”, Kambourov inn, Church “St. Nikola”

“Daskalolivnitsa”. It was built in 1844 for the needs of 
the first Bulgarian class school, founded by Ivan Nikolov 
Momtchilov in 1843, it is the first Bulgarian civic builing 
in the town of Elena. It is called “Daskalolivnitsa” by Petko 
Slaveikov - graduate of the school. The building is a cul-
tural monument of national importance, restored in 1963, 
presents museum exhibitions “Elena during the Renais-
sance” and “Chapel of Archangel Michael” (carried over 
icons and church plates and murals from the homony-
mous church in the village of Shilkovtsi).

Kambourov inn. Cultural monument of local importance, 
built around the middle of the XIX century. It is named 
after its owner Stoyan Kambura participant in the upris-
ing of Captain Dyado Nikola (1856), in Hadzhistavrevata 
Buna (1862) and member of the Revolutionary Commit-
tee in Elena. Originally the inn was located in the village 
of Yovkovtsi, but due to construction of a dam “Yovkovtsi” 
is dismantled and transferred to Elena. It presents an eth-
nographic exhibition on the daily life and culture of the 
population of Elena region in the late XIX and early XX 
century.

Църква „Свети Никола”. Най-старата в града, датира 
от XVI век. Опожарена през 1800 г., когато Елена е 
нападната от кърджалиите. Обновена в сегашния 
си вид през 1804 г. със средства на по-заможни 
граждани и с труда на населението, построена тайно 
за 40 денонощия, без позволението на турските 
власти. Със скромна и непретенциозна външна 
архитектура, почти незабележима, за да не дразни 
поробителя и богата украса вътре,  в пълно съгласие 
с ортодоксалните схващания. С голяма художествена 
стойност са дървеният иконостас и владишкият трон. 
През 1966 г.  църквата е конструктивно укрепена. 

Адрес: град Елена, ул. „Кършовска” 6, 
тел. 06151/ 61 29 
Работно време: 

без почивен ден  9:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00

Church “St. Nikola”.  It is the oldest in the city, dating from 
the XVI century. Burnt through 1800, when Elena was at-
tacked from kardzhalii. It is renewed in its present form in 
1804 with funds from the more affluent citizens and the 
labor of population, built in secret for 40 days, without the 
permission of the Turkish authorities. with modest and 
unassuming exterior architecture, almost unnoticeable to 
not irritate the oppressors and rich decoration inside, in 
full accord with orthodox conceptions. with great artistic 
value are wooden iconostasis and bishop throne. In 1966 
the church was structurally reinforced.

Address: town of Elena 6, Karshovskistr. 
ph.: 06151/61 29

Working time every day: 9:00 to 12:00 AM. 
And 2:00 PM to 17:00 PM.
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Къща музей „Иларион Макариополски”. Паметник 
на културата с национално значение. В нея са 
родени борецът за църковна независимост Иларион 
Макариополски, брат му Никола Михайловски – 
виден книжовен и просветен възрожденски деец, и 
неговият син, поетът-сатирик Стоян Михайловски. 
Тук през 1863 г. се основава еленското читалище 
„Напредък”.

Адрес: град Елена,  ул. „Дойно Граматик” 2
Работно време: без почивен ден 

 9:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00 

Попниколова къща. Една от най-характерните в 
Елена, строена през първата половина на XIX в. 
(около 1830 г.). Паметник на културата с национално 
значение. В първите години след Освобождението в 
нея е настанена градската техническа служба, затова 
се нарича още „Старото инженерство”. След пълната 
й реставрация сградата е предоставена на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски” за научна и 
учебна база. В момента в нея се помещава Музей по 
палеонтология към университета.

Работно време: 
без почивен ден  9:00 – 12:00 | 13.30  – 17:30 

Информация:
ТД „Трапезица -1902”, Велико Търново

Тел./факс: 062/ 63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
ТД „Чумерна”, гр. Елена, 

тел./факс: 06151/25-17; тел. 0896693169 
e-mail: chumerna1901@ abv.bg

House-museum “Ilarion Makiariopolski”. Cultural monu-
ment of national importance. In it were born the fighter 
for church independence Ilarion Makariopolski, his 
brother Nicola Mikhailovsky - a prominent literary and 
cultural Renaissance figure, and his son, the poet-satirist 
Stoyan Mihaylovski. Here in 1863 was based the E.ena 
community center “Progress”.

Address: town of Elena, 2, Doyno Gramatik str.
Working time every day: 9:00 to 12:00 AM. 

And 2:00 PM to 17:00 PM.

Popnikolov house. One of the most characteristic in Elena, 
it was built in the first half of XIX century. (About 1830). 
Cultural monument of national importance. In the first 
years after the liberation in it was placed urban technical 
service, that’s why it was called “old engineering.” After a 
full restoration the building was given to Sofia University 
“St. Kliment Ohridski” for Scientific and educational base. 
Currently it houses the Museum of Paleontology of the 
University.

Working hours: 
every day 9:00 - 12:00 | 13.30 - 17:30

Information: 
TD “Trapezitza -1902”, Veliko Tarnovo

 ph. / Fax: 062/63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg 
and TD “Chumerna” city. Elena, 

ph. / fax: 06151 / 25- 17; ph. 0896693169
 e-mail: chumerna1901 @ abv.bg
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Маршрут 12
Route 12
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Мемориална къща „Филип Тотю”, село Вонеща 
вода (махала Гърците) 

– Килифаревски манастир – Плаковски манастир

Село Вонеща вода. Красивата котловина, бистрите 
реки Райковска и Бистрица, пресичането на пътищата 
от Северна и Южна България с пътищата от Елена 
за Трявна и Габрово, са причина местността да бъде 
заселена рано. През 1840 г. дядо Цаньо Хаджиев 
от махала Гърневци построява тук малко ханче. 
После идва синът му Манчо Цонев Хаджиев. Той се 
преселва със семейството си и се смята за първият 
заселник на селището. Местното население дълго 
време нарича селото Дядо Манчовите ханове. От 
този район произхожда легендарният войвода Филип 
Тотю, роден в близката махала Гърците, и прочутият 
капитан Райчо от село Райковци, преплувал като дете 
с кратунки река Дунав при Русе, за да предупреди 
руските войски за предстоящо нападение на турците 
по време на Кримската война през 1853 г. От тук 
минава генерал Гурко с войските си на път към 
Южна България по време на освободителната Руско-
Турска война (1877–78 г.) По времето на дядо Манчо 
минералният извор в района е почти в самата река и 
се е смесва с речната вода. Когато реката се е размътва 
при валежи, конете му отиват да пият вода там, 
където е изворът. По това той разбира, че водата му 
е по-особена и може да се използва за пиене. Самият 
дядо Манчо започва да пие водата. Препоръча я 
на населението от околните села и махали. До 1938 
г. изворът представлява примитивен кладенец в 
края на речното корито, заграден с няколко плочи. 
След каптирането му е направен първият химичен 
анализ на водата. Използването на минералната 
вода за лечение чрез къпане в примитивни корита 
по домовете или в заградени с рогозки и черги 
места близо до извора е започва още през 1920 г. 
Наблюдавани са добри резултати главно при ставни и 
кожни заболявания.
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Memorial House “Filip Totyu” Voneshta water village 
(hamlet Greeks) - Kilifarevo Monastery - Monastery 

Plakovski

Village of Voneshta voda. Beautiful valley, clear rivers 
Raykovska and Bistrica, intersection the roads of North 
and South Bulgaria with the road from Elena to Tryavna 
and Gabrovo, were the reasons, the area to be settled early. 
In 1840 Dyado Tsanyo Hadziev from hamlet Garnevtsi has 
built here a small inn. Then came his son Mancho Tsonev 
Hadziev. He moved with his family and is considered as 
the first settler of the settlement. The local population has 
long time called the village Dyado Manchov  inns. From 
this area originate legendary leader Filip Totyu, born in 
nearby hamlet Greeks, the famous captain Raycho from  
Raykovtsi village, swam across as a child with gourds 
Danube at Ruse to the Russian troops warned  them of 
an impending attack of the Turks during the Crimean 
War in 1853 . Here  passed General Gurko with his troops 
on the road to South Bulgaria during the Russo-Turkish 
War (1877-78) At the time of Dyado Mancho the min-
eral spring in the area was almost in the river itself and 
was mixed with river water. When the river was muddled 
in the rain, his horses were walked to drink water there, 
where the source was. By this he understood that water 
is a more particular and can be used for drinking. Dyado 
Mancho himself began to drink water. He recommended 
it to people from the surrounding villages and hamlets. Up 
to 1938, the spring was a primitive water well at the end of 
the riverbed, surrounded by few plates. After catchment 
is made the first chemical analysis of the water. The use of 
mineral water for treatment by bathing in primitive tubs 
at home, or in fenced with mats and rugs places, near the 
spring, was started in 1920, and were observed good re-
sults, mainly in joint and skin diseases.

Мемориална къща „Филип Тотю”. Родната къща на 
Филип Тотю (Тодор Тодоров Станчев), открита като 
къща-музей през 1975 г. Намира се в махала Гърците, 
в близост до с. Вонеща вода, на 35 км южно от Велико 
Търново. Експозицията пресъздава атмосферата на 
българската къща от началото на ХІХ в. и показва 
основните моменти от живота и дейността на 
легендарния български войвода – хайдутството 
и участието му в борбите за освобождение на 
Отечеството.
 

Адрес: махала Гърците, с. Вонеща вода
Работно време: 9:00 – 17:30,  почивен ден – няма

(от ноември до март по предварителна заявка 
на тел.: 0886 258 832; 0888 848 787)

Килифаревски манастир (Манастирски  комплекс 
„Рождество Богородично“).  Днес – действащ женски 
манастир, разположен на десния бряг на река Белица, 
на около 12 км южно от  град Велико Търново и на 
2 км от град Килифарево. Датира от средата на ХІV 
в. при цар Иван Александър като важен  книжовен 
център на  Втората българска държава.

Memorial House “Filip Totyu”. The birthplace of Filip 
Totyu (Todor Todorov Stanchev) is opened as a museum 
in 1975. It is located in the hamlet of Gartsite, near the 
village of Voneshta voda, 35 km south of Veliko Tarnovo. 
Exposure recreates the atmosphere of the Bulgarian house 
from the beginning of the XIX century. and shows high-
lights from the life and work of the legendary Bulgarian 
leader - his participation in the struggle for liberation of 
the Fatherland.

Address: hamlet Greeks, village of Voneshta voda.
Working hours: 9:00 - 17:30, No Day off 

(from November to March upon prior request 
on ph.: 0886 258 832; 0888 848 787)

Kilifarevo Monastery (Monastery complex “Nativity of 
the Virgin Mary”). Today - acting nunnery, situated on the 
right bank of the river Belica, about 12 km south of Veliko 
Tarnovo and 2 km of Kilifarevo. It dates from the middle 
of the XIV c., the time of Tsar Ivan Alexander as an impor-
tant literary center of the Second Bulgarian State.
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Когато през 1393 г. Търново е завладян от османските 
турци,  манастирът е разрушен, опожарен и 
задълго остава необитаем. В началото на ХVІІІ в. в 
подножието на старата обител е издигнат днешният 
Килифаревски манастир, построена и изографисана е 
църквата „Рождество Богородично“. 
През 1840 г. уста Колю Фичето издига днешната 
просторна еднокорабна и еднокуполна църква 
„Св. Димитър“. Най-голям интерес  предизвикват 
оцелелите от 1718 г. стенописи и запазеният 

дърворезбен иконостас от 1843 г., дело на тревненски 
майстори-зографи. Манастирските  жилищни сгради 
са строени през 1849 г.
Исторически музей, гр. Килифарево. Разположен в 
Саралиевата къща – масивна двуетажна сграда във 
възрожденски стил, строена през 1850 г. Открит на 
8 юни 1983 г.  В сградата, обявена за архитектурен 
паметник на културата от местно значение, се раждат 
и живеят известните общественици Стою, Трифон и 
Тотю Саралиеви. Тук преминава и част от живота на 
известния български скулптор Валентин Вълев. Екс-
позицията представя икономическата, политическата 
и културната история на Килифаревския край 
от древността до наши дни. Етнографската част 
от експозицията показва интериор на богато 
занаятчийско семейство от края на  ХІХ в., в който 
съжителстват българският и европейският бит и 
интериорът на традиционния селски бит от ХІХ в.

When in 1393 Tarnovo was conquered by the Ottoman 
Turks, the monastery was destroyed, burned and long re-
mained uninhabited. At the beginning of the XVIII cen-
tury at the foot of the old cloister was built today Kilifarevo 
Monastery, built and painted the church “Nativity of the 
Virgin Mary”. In 1840 Kolyu Ficheto erected the contem-
porary spacious nave and domed church “St. Dimitar”. The 
greatest interest are the survivors of the 1718 murals 
and  preserved carved iconostasis from 1843, the work of 

Tryavna master painters. The monastery buildings were 
built in 1849.

Historical Museum in the town of Kilifarevo. 
Located in Saraliev house - a two-storey building in the 
Renaissance style, built in 1850. It is opened on June 8, 
1983, in a buil-ding, declared architectural monument 
of the culture, of local importance, were born and lived 
known socialy active persons Stoyu, Trifon and Totyu 
Saralievi. Here goes part of the life of the famous Bulgar-
ian sculptor Valentin Valev.
The exhibition presents the economic, political and cul-
tural history of Kilifarevski region from antiquity to the 
present day. Ethnographic part of the exhibition shows the 
interior of a rich craft family of the late XIX c., in which 
coexist Bulgarian and European lifestyle and interior of 
traditional rural life also of XIX century.

Материалната култура и етнографските особености на 
района са изложени посредством открита експозиция 
в специално направени навеси в двора на къщата. В 
естествената си среда е разположен богат веществен 
материал от суровини, инструменти и производи 
на селското стопанство, транспорт и характерни 
тукашни занаяти и добавъчни поминъци – коларство, 
бъчварство, кацарство, виларство, предачество, 
мутафчийство, грънчарство, каменоделство и др. от 
втората половина на ХІХ – началото на ХХ в.
Впечатляваща е и представената голяма колекция от 
оброчни и надгробни плочи – истински шедьоври 
на каменната пластика от Възраждането. В 
непосредствена близост се намира друга архитектурна 
забележителност – Часовниковата кула, строена през 
първата четвърт на ХІХ в. Постигнат по естествен 
път, архитектурният ансамбъл днес е символ на гр. 
Килифарево. 

Работно време: 
9:00 – 17:00 по предварителна заявка на 

тел. 0886 927 014
Почивен ден – събота  и неделя

Село Плаково. Според една легенда, по време на  
робството, близо до сегашното село Плаково се 
е намирало селище на име Киселчово, което след 
поредни набези на кърджалии е било опустошено. 
Оцелелите жители тръгнали към планината да 
търсят убежище и закрила, мъката по изгубените 
домове и близки била голяма, те вървели и плачели 
и така новото селище  получило името си. Първите 
къщи са построени близо до реката, където днес се 
намира храмът „Рождество Богородично“, осветен 
през 1847 г. Построен е вероятно от добър ученик на 
майстор Колю Фичето, който по това време е градил 
камбанарията на Плаковския манастир и църквата на 
Килифаревския манастир.
Иконостасът е дело на тревненски и търновски 
майстори. Към храма е съществувало килийно 
училище от 1810 г.  През 1873 г. е основано читалището 
„Просвета”, където известният учител и поет Никола 
Козлев чете пред селяните художествена литература 
и свои произведения. Особено много се харесва 
поемата му „Хайдут Сидер и Черен Арап“, която дълги 
години след това се пее като народна песен.
По време на Руско-турската освободителна война в 
къщата на хаджи Стою се намира щабът на руските 
войски. В същата къща, която стои и до днес, гост е 
бил и Васил Левски.
Плаковски манастир „Св. Пророк Илия”. Намира 
се в северното подножие на Еленските височини 
(Среден Предбалкан), близо до с. Плаково, на около 
14 км от Велико Търново. Основан около 1280 г., като 
първоначално се е намира на няколко км от днеш-

The material culture and ethnographic characteristics of 
the region are exposed through an open exposure in spe-
cially constructed sheds in the courtyard. In its natural 
habitat is located rich material evidence of raw materials, 
tools and production of agriculture, transport and crafts, 
characteristic belong here and additional livelihoods - 
carting, cooperage, production of pitchforks, spinning, 
pottery, stonework etc. from the second half of XIX - early 
XX century. Impressive is presented a large collection of 
votive and gravestones - true masterpieces of stone sculp-
tures from the Renaissance. Nearby is another landmark 
- the Clock Tower, built during the first quarter of XIX 
century. Achieved by the natural way, the architectural en-
semble today is a symbol of the town of. Kilifarevo.

Working hours:
9:00 to 17:00 upon prior request on phone 0886 927 014 

Day off - Saturday and Sunday

Village of Plakovo. According to legend, during slavery, 
near the present village Plakovo was locateds ettlement 
called Kiselchovo that after successive raids of kurdja-
lis was devastated. The surviving inhabitants went to the 
mountain to seek refuge and protection, but the grief be-
cause of the lost homes and loved ones were too big, they 
were walking and crying and so new settlement received 
its name. The first houses were built near the river, where 
is today’s the church “Nativity of Virgin Mary”, consecrat-
ed in 1847. Built probably from a good student of Master 
Kolyo Ficheto, who at that time has built the bell tower of 
Plakovski monastery and church of the Kilifarevo mon-
astery.
The iconostasis is the work of Tryavna and Turnovo mas-
ters. To the temple existed monastery school from 1810. In 
1873 was founded the community centre “Prosveta”, where 
the famous teacher and poet Nikola Kozlev was reading 
before the villagers belles lettres and his works. Very par-
ticularly they liked his poem “Daydut Sider and Black 
Arap” which for many years then were sang as a folk song.
During the Russo-Turkish War in the house of Hadji Stoyu 
was located the headquarters of the Russian troops. In the 
same house, which stands to this day,  a guest was Vasil 
Levski.
Plakovski monastery “St.. Prophet Ilia”. 
It is located at the northern foot of the Elena hill (Average 
Forebalkan) near Plakovo, about 14 km from Veliko Tar-
novo. It was founded around 1280, and originally was lo-
cated a few kilometers from today’s monastery. There can 
still see the remains of a small old church. on its current 
location, the monastery
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ната обител. Там все още може да се видят останки 
от  малка старинна църква. На сегашното си място 
манастирът е издигнат през втората половина на ХІІІ 
в. и както повечето манастири около Търново, бива 
разрушен по време на османското нашествие. През 
1450 г. Плаковският манастир е възстановен, като 
впоследствие отново неколкократно е опожаряван и 
разграбван. През 1794 г. Неофит Бозвели е посещава 
на два пъти манастира и обмисля заедно с монасите 
как да се подготвят и разпращат из страната учители 
и свещеници, които да служат на български език. 
При второто си идване, Неофит Бозвели оставя 
в манастира и своя труд „Славянобългарское 
детеводство“.
Чест гост в Плаковския манастир е и поп Стойко 
Владиславов (Софроний  Врачански), който по-
късно става игумен на съседния Къпиновски 
манастир. Той оставя на монасите в манастира своята 
книга „Кириакодромион“ (в превод „Неделник“). 
В Плаковската обител гостува и игуменът на 
Преображенския манастир – йеромонах Зотик, който 
организира тук работилница за пушки и барут за 
нуждите на българските революционери.
През 1835 г. в Плаковския манастир е организирана 
Велчовата завера. Един от водачите е игуменът на 
манастира отец Сергий. В памет на участниците в 
заверата, под манастирската камбанария е поставена 
мраморна плоча с надпис: „Слава на героите, събрали 
се преди сто години и загинали за свободата на своя 
народ: Велчо Атанасов Джамджията от В. Търново, 
Иванаки Йонков Кюркчията от Враца, отец хаджи 
Сергий, игумен на манастира „Св. Илия“, Кольо 
Гайтанджията от В. Търново, майстор Димитър от 
София, хаджи Йордан Брадата от Елена, даскал Андон 
Никопит от Македония и мнозина други родолюбци 
начело с кап. Георги Мамарчев от Котел, вдъхновител 
и организатор на заверата. Български народен 
комитет, София, Великден, 1935г. След потушаването 
на заверата, обителта е разрушена.

was erected in the second half of the XIII century and as 
most monasteries around Turnovo, was destroyed dur-
ing the Ottoman invasion. In 1450 Plakovski monastery 
was rebuilt, and subsequently again repeatedly burned 
and plundered. In 1794 Neophit Bozveli has visited twice 
the monastery and with monks pondered over this how 
to prepare and send out the country teachers and priests 
who to serve the Bulgarian language. At his second com-
ing, Neofit Bozveli left at the monastery his work “Slavy-
anobalgarskoe detevodstvo”.
Frequent guest In Plakovski monastery was pop Stojko 
Vladislavov (Sofroniy Vrachanski), who later became ab-
bot of the neighboring monastery Kapinovo. He left to 
the monks at the monastery his book “Kiriakodromion” 
(translated “Nedelnik”). The Plakovo monastery visited  
abbot of Preobrazhenski Monastery - Zotik, the monk, 
who organized a workshop for guns and gunpowder for 
the needs of Bulgarian revolutionaries. In 1835, in the 
Plakovo monastery is organized Velchova zavera. One of 
the leaders was the abbot of the monastery Otets Sergiy. 
In memory of the participants in the conspiracy, under 
the monastery bell tower is placed marble plaque with 
the inscription: “Glory to the heroes gathered a hundred 
years ago and died for the freedom of his people Velcho 
Atanasov Dzhamdzhiyata from Veliko Tarnovo, Ivanaki 
Jonkov Kurkchiyata from Vratsa, Father Hadji Sergius, 
abbot of the monastery “St. Iliya”, Nikola Gaytandzhiyata 
from Veliko Tarnovo, master Dimitar from Sofia, Hadji 
Jordan Bradata from Elena, teacher Andon Nikopit from 
Macedonia and many other patriots led by Capt. George 
Mamarchev from Kotel, inspirer and organizer of the con-
spiracy. Bulgarian People’s Committee, Sofia Easter, 1935. 
After the suppression of conspiracy, the monastery was 
destroyed.

Сегашният си вид Плаковската обител придобива след 
1845 г., когато са построени манастирската църква, 
жилищните сгради и кулата-камбанария. От монасите 
е прокопан таен изход, водещ от църквата към гората, 
а по-късно такъв подземен изход е направен и от 
магерницата. Тези подземни изходи са използвани от 
Васил Левски.
Манастирската църква „Св. Илия“ е от т.нар. атонски 
тип, характерен за епохата на Втората българска 
държава. Издигната е от Уста Колю Фичето. Над 
входа на църквата неизвестен художник е изрисувал 
„Възнесението на пророк Илия” – единствения 
стенопис в манастира. На ктиторския надпис е 
отбелязано само, че е по поръчка на габровския 
кожухарски еснаф от 1852 г. В църквата се намира и 
великолепен неполихромиран иконостас с дълбока 
резба от виещи се стилизирани растителни елементи. 
Резбата му, заедно с тази на царските двери, се отличава 
с изящни барокови форми и хармонични пропорции. 
Автор на иконостасните икони  „Св. Артемий“, „Св. 
Иван Рилски“, „Св. Йоан Богослов“, „Св. Богородица 
Пътеводителка“, „Христос Вседържител“, „Йоан 
Кръстител“, „Св. пророк Илия“ и още няколко 
малки икони е самоковският иконописец Захарий 
Зограф. В манастира са запазени и стари ръкописни и 
старопечатни книги.
През 1865 г. Уста Колю Фичето гради величествената 
26-метрова камбанария с красива декоративна 
зидария, каменна чешма и двуетажни жилищни 
крила. През 1949 г. пожар изпепелява голяма част от 
жилищните сгради в манастира.
Плаковският манастир е обявен за паметник на 
културата.

Информация:
„Трапезица1902”, ВеликоТърново

Тел./факс: 062/ 63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

Its present form Plakovo monastery acquired after 1845, 
were built the monastery church, residential buildings and 
bell tower. By the monks had dug a secret exit leading from 
the church to the forest, and later this underground pas-
sage was made from the cookhouse. These underground 
routes were used by Vasil Levski.
The monastery “St.. Iliya “is the so called. Athos type, typi-
cal of the era of the Second Bulgarian State. It was built 
from Kolyo Ficheto. Above the entrance of the church an 
unknown artist has painted” The Ascension of Prophet 
Iliya “- the only fresco in the monastery. On the donor’s 
inscription was noted only that it was an order of the 
Gabrovo fur-dresser’s guild from 1852. The church is the 
splendid not poly-chromium iconostasis with deep carv-
ing from winding stylized floral elements. Its fretwork, 
together with that of the royal gates, is distinguished with 
exquisite Baroque forms and harmonious proportions. 
Author of the iconostasis icons “St. Artemiy “,”St. Ivan 
Rilski”,”St. Yoan Bogoslov”,”St. Mary Hodegetria”, “Xristos 
Almighty”, “John the Baptist”,”St. Prophet Iliya” and a few 
small icons is Samokov painter Zahari Zograf. In the mon-
astery are preserved old manuscripts and incunabula.
In 1865 Kolyu Ficheto built a magnificent 26-meter bell 
tower with beautiful decorative masonry, stone fountain 
and two-storey residential wings. In 1949, a fire devastated 
a large part of the buildings in the monastery.
Plakovski monastery was declared a cultural monument.

Information: 
TD “Trapezitza -1902”, Veliko Tarnovo 

ph. / Fax: 062/63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
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Маршрут 13
Route 13

 / 13 /
Село Райковци – село Горановци – ски база 

„Килифарево“ – 
хижа „Грамадлива” – хижа „Предела”

Начало: центъра на село Райковци, в посока юг, с леко 
изкачване по горски път (червена маркировка).
След около 30 мин. се излиза на открито било, 
където постепенно пътят преминава в пътека и до с. 
Горановци, около 1,30 ч придвижването е през гора. 
Минава се покрай селото. В близост над него, на 
открито и панорамно място има кът за отдих с чешма 
и навес, които са разположени в северните склонове 
на връх  Клъшки чукар (940 м.н.в.) Продължава се 
по пътя през букова гора и след 50 мин. се достига 
пистата и ски база „Килифарево“ (възможност за 
настаняване до 25 туристи) и след още 10 мин. – хижа 
„Грамадлива”. Оттам за около 30 мин. следва спускане 
по билния европейски маршрут Е3 „Ком – Емине” до 
хижа „Предела”. Време за преминаване на маршрута: 
5 часа.
Село Райковци. Сгушено в полите на Стара планина, 
отстоящо на 100 м встрани от главен път Велико 
Търново – Гурково  и на 32 км от град Велико Търново. 
През селото преминава малка рекичка, един от 
притоците на река Янтра. На територията на кметско 
наместничество село Райковци се намира северната 
половина на прохода Хаинбоаз. Тук първенци са 
върховете Дреновръх (869 м. н. в.) и Белновръх 
(855 м. н. в.) Първите заселници идват в края на 
XVII и началото на XVIII в., прокудени от турския 
поробител и върлуващите епидемии. В района му 
(с. Цепераните) живеят известните хайдути Бойчо и 
Богдан, чийто живот е описан в книгата на краеведа 
Митю Н. Митев „Цеперанските хайдути”. В село 
Райковци през 1840 г. се ражда първият български 
офицер и един от създателите на Българската войска 
след Освобождението на България от турско робство 
Райчо Николов, признат за достойните си дела за 
национален герой, паднал единствена жертва при 
Съединението на Княжество България с Източна 
Румелия. В село Райковци е издигнат бюст-паметник 
на героя, открита е музейна сбирка и паметна плоча. 
През 1846 г. под ръководството на ктиторите и 
настоятелите Симеон Дъскарски и Колю Райковски 
в селото е построена църквата „Успение на Света 
Богородица”,  включена в списъка на архитектурно-
строителните паметници на културата. Иконостасът 
и стенописите са дело на майстори от  Тревненската 
школа. През 1886 г. е построена сградата, съчетаваща 
училище и община. През 1937 г. дъщерята на 
Райчо Николов дарява 10 000 лева за строеж на 
ново училище, което през 1941 година започва да 
функционира като Основно училище „Капитан Райчо 
Николов”. По време на войните местното население 
е взема активно участие. Имената на загиналите в 
Отечествената война са изписани на паметна плоча в

 / 13 /
Village of Raykovtsi  - Village of Goranovtsi - ski base 

“Kilifarevo” - hut “Gramadliva” - hut “Predela”

Beginning: Center of the village of Raykovtsi, in the south 
with a slight climb along a forest road (red marking).
After about 30 min. walks out on the open ridge, where 
the road gradually turns into a path and up to the village of 
Goranovtsi around 1.30 h. the movement is in the forest. It 
goes past the village. Nearby it, on an outdoors and pano-
ramic location, there s a recreation area with a fountain 
and shelter, which are located on the northern slopes of 
Mount Klashki chukar (940 m.) Continues along the road 
through a beech forest and after 50 min. reaches the run-
way and ski base “Kilifarevo” (can be accommodated up to 
25 tourists) and then another 10 min. - hut “Gramadliva”. 
From there, about 30 minutes. is a descend along the main 
ridge of European route E3 “Kom - Emine” up to  hut “Pre-
dela”. Time for crossing the route: 5 hours.

Village of Raykovtsi. Nestled in the foothills of the Bal-
kan Mountains, situated 100 meters away from the main 
road Veliko Tarnovo - Gurkovo and 32 km from Veliko 
Tarnovo. Through the village passes a small river, a tribu-
tary of the Yantra River. On the territory of a mayoralty of 
Raykovtsi village  is located the north half of the passage 
Xainboaz. Here the tops are Drenovrah (869 m. asl) And 
Belnovrah (855 m. asl).
The first settlers came at the end of the XVII and begin-
ning of XVIII c., driven away from the Turkish enslavers 
and raging epidemics. In its region (village of Tseperanite) 
lived famous haidouks Boycho and Bogdan, whose life is 
described in the book of the explorer of local history Mitiu 
N. Mitev “Tseperanski haidouts.” In the village of Rayko-
vtsi in 1840 was born the first Bulgarian officer and one of 
the founders of Bulgarian army after the liberation of Bul-
garia from Ottoman rule Raycho Nikolov is recognized, 
because of his worthy deeds, for national hero fallen as the 
only victim in the Unification of the Principality of Bul-
garia with Eastern Rumelia. In Raykovtsi village is erected 
a monument of the hero , is opened a museum collection 
and a memorial plate. In 1846, under the leadership of do-
nors and trustees Simeon Daskarski and Kolju Raikovski 
in the the village was built a church “Assumption of the 
Virgin Mary”, included in the list of architectural-con-
struction monuments. The iconostasis and murals were 
made by masters from the Tryavna School. In 1886, the 
building is constructed, combining school and commu-
nity. In 1937 the daughter of Raicho Nikolov donates 10 
000 Levs to build a new school, which in 1941 began to 
function as primary school”Captain Raicho Nikolov”.
During the wars the local population has taken an active 
part. The names of the victims of the Patriotic War are in-
scribed on a plaque in the village of Voneshta voda.
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село Вонеща вода. 
Хижа „Грамадлива” се намира в подножието на 
едноименния връх в Тревненската планина, дял 
от Средна Стара планина . Построена е през 1948 
г., а през 1965 г. е разширена. Хижата е пункт от  
европейски маршрут Е3 („Ком-Емине”). В района 
може да се посети атрактивното езеро Мандрата, 
предлагащо условия за спортен риболов и кът за 
отдих. В близост до него се намира местност, където 
е  издигнат паметник на мястото на главния лагер на 
отряд руски воини - разузнавачи от Освободителната 
Руско-Турска война. 
Хижа „Предела”. Изградена е в местността Предела, 
най-високата (билната) част на прохода Хаинбоаз 
(698 м. н. в.) с база за настаняване на 30 туристи.   
 

Информация:
ТД „Трапезица -1902”, Велико Търново

Тел./факс: 062/ 63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

Hut “Gramadliva”
Is located at the foot of the homonymous peak in Tryavna 
Mountain, part of Central Stara Planina. It was built in 
1948, and in 1965 was extended. Hut is a point of the Eu-
ropean route E3 (“Kom-Emine”) . In the area can be vis-
ited the attractive lake Mandrata, offering conditions for 
fishing and recreation area. Near it is the place, where is 
a monument, on the place of the main camp  Russian sol-
diers squad - scouts from the Russian-Turkish war.

Hut “Predela”. 
Built in the the Predela area, the highest (the ridge) of the 
passage Xainboaz (698 m. asl..) with a base to accommo-
date 30 tourists.

Information:
 TD “Trapezitza -1902”, Veliko Tarnovo

 ph. / Fax: 062/63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
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Маршрут 14
Route 14

/ 14 /
Село Емен – Еменски Каньон

Село Емен. Разположено в живописните поли на 
Предбалкана на 20 км западно от Велико Търново в 
непосредствена близост до каньона на река Негованка, 
десен приток на река Росица. Името Негованка има 
латински произход и означава „къса река с близък 
извор“. Извира близо до връх Китка, югоизточно от 
село Идилево. Образува живописен каньон, вкопан в 
скалите, който започва южно от село Ново село, на 5 
км от село Емен. Прекъсва се от долинно разширение, 
като се разделя на две части – Горен и Долен Боаз. 
Село Емен е разположено в това разширение, а в т.н. 
Долен Боаз (Еменски каньон) е изградена една от 
първите  екопътеки в България – Еменската. 
През 1980 г. Еменският каньон е обявен за природна 
забележителност под името Каньонът на река 
Негованка. 
Каньонът на река Негованка. Еменската екопътека 
минава от двете страни на каньона по пътеки, виещи 
се на около 50 метра височина. Скалните стени 
на каньона са отвесни и високи около 50 – 70 м. 
Мястото дава среща на уникални природни гледки 
и исторически факти – от едната страна високо на 
скалите има орлови гнезда, а от другата – останки 
от древен римски пост. Краят на екопътеката 
бележи най-живописното място от целия маршрут 
– водопада Момин скок, обградено от три страни 
със скали и отворено само от изток. От тук може да 
се върнем обратно по пътеката, или да продължим 
по брега на езерото  и с един широк завой на юг–
югозапад се излиза на панорамни поляни, спускащи 
се на югозапад към селото. 
Време за преминаване 3 часа.

/ 14 /
Village of Emen - Emen Canyon

Village of Emen. 
It is located in the picturesque foothills of the Pre-Balkan, 
20 km west of Veliko Tarnovo next to the canyon Nego-
vanka, a tributary of the River Rosica. Negovanka name 
has Latin origin and means “short river with a nearby 
spring.” It takes its source near Mount Kitka, southeast 
of the village of Idilevo. It forms a picturesque, dug into 
the rocks, canyon that begins south of the village of Novo 
Selo, 5 km from the village of of Emen. It is Interrupted by 
the valley expansion as is divided into two parts - Upper 
and Lower Boaz. Village of Emen is located precisely in 
this extension, and the so-called Lower Boaz (Emen Can-
yon) where has built one of the first eco paths in the Bul-
garia - Emenska. Through 1980 Emen Canyon is declared 
a natural landmark under the name the Canyon of River 
Negovanka. 

Canyon of the River Negovanka. 
Emenska Ecotrail runs from both sides of the canyon on 
the paths, winding of about 50 meters. Rock canyon walls 
are steep and high about 50-70 m. The place brings togeth-
er unique natural scenery and historical facts - on one side 
of a high rocks there are eagle nests, and the other - the 
remains of an ancient Roman post. The end of the eco path 
marks the most picturesque place from the entire route - 
waterfall Momin skok, surrounded on three sides by cliffs 
and opened only from the east. From here you can go back 
along the path, or continue along the lake and a wide turn 
south-southwest onto a panoramic glades running down 
to the southwest of the village. Passing time 3 h.
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В самото начало на екопътеката се намира Еменската 
пещера, дълга 3113 м. Пещерата заема седемнадесето 
място в списъка на най-дълбоките в България. В 
миналото е използвана като гъбарник, склад за 
узряване на сирене и като част от изградената над 
нея военна база. Освен най-известната – Еменската 
пещера, в Долния Боаз през 1985 – 1991г. е открита 
голяма пещерна система, разположена между селата 
Мусина, Балван, Ново село, Емен, Добромирка и 
Вишовград, с многобройни водни и сухи галерии. 
Това са пещерите Русе (3 306 м),  Бамбалова дупка
(2 923 м) и Троана (3 243 м). През 1984 г. е проведена 
природонаучна експедиция за изследване на фауната 
и флората на Еменския каньон. Събрани са ценни 
сведения за редки и застрашени видове в района –  
гръбначни животни, висши растения, сред птиците са 
описани орел змияр, черна каня, чухал, черен щъркел. 

Информация:
ТД „Трапезица -1902”, Велико Търново

Тел./факс: 062/ 63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

At the beginning of eco path is Emenska cave 3113 me-
ters long. The cave occupies seventeenth place in the list 
of the deepest in Bulgaria. In the past used as a mushroom 
celler, warehouse for maturation of cheese and as a part 
of the existing over it military base. Besides the most fa-
mous - Emen cave in the Lower Boaz in 1985 - 1991 was 
discovered a large cave system, located between the vil-
lages of Musina, Balvan, Novo Selo, Emen, Dobromirka 
and Vishovgrad with numerous water and dry galleries. 
These are caves Rousse (3306 m), Bambalova dupka (2923 
m) and Troana (3243 m). In 1984, is implemented a natu-
ral science expedition to study the fauna and flora of the 
Emen Canyon. Collected is a valuable information about 
rare and endangered species in the area - vertebrate ani-
mals, higher plants, among birds are described Short-toed 
Eagle, Black Kite, scops owl, black stork and etc.

Information: 
TD “Trapezitza -1902”, Veliko Tarnovo

 ph. / Fax: 062/63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.
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Маршрут 15
Route 15

/ 15 /
Село Хотница – Хотнишки водопад

Село Хотница. Землището на село Хотница, 
разположено на около 15 км от Велико Търново,  
представлява археологически феномен – открити са 
49 селища, обитавани в различни периоди от ранния 
неолит, през античността до късното средновековие. 
Археологическите находки, изследвани в процеса на 
системното проучване на обектите около Хотница, 
датират разцвета на местната култура към енеолита 
(V - IV хил. пр. н. е.) Доказана е принадлежността им 
към най-ранната  цивилизация в Европа. 
Откритата керамика – предмети с битово 
предназначение, е с графитна орнаментация и 
преса, типични за високоразвитата цивилизация по 
нашите земи в този период, сходна с находките от 
халколитния Варненски некропол. 
Специално внимание заслужава известното златно 
съкровище от Хотница, състоящо се от 44 елемента 
с тегло 310 грама. Накитите от 24-каратово природно 
злато са изработени  чрез изтегляне – техника, 
характерна за най-старото обработено злато в Европа.
Уникална находка представлява и мраморната 
статуетка на богинята-майка с отвор в средата, 
доказателство за упражняването на култа към 
плодородието.
От античния период в землището на Хотница са 
открити 2 римски пещи, център за производство 
на керамика и каменоломна. В близост се намира и 
средновековно селище, обитавано от XII в. до XIV в.  

/ 15 /
Village of Hotnitsa - Hotishki waterfall

Village of Hotnitsa.
 Hotnitsa the village, located about 15 km from Veliko 
Tarnovo is an archaeological phenomenon - there were 
found 49 settlements inhabited at different times of the 
early Neolithic in antiquity to the Middle Ages. Archaeo-
logical findings explored in the process of systematic study 
of the objects around Hotnitsa are dated flowering of lo-
cal culture to Eneolithic (V - IV thousand. BC). Has been 
demonstrated that they belong to the earliest civilization 
in Europe. The found ceramics - objects for everyday, with 
graphite ornamentation and a press, typical of highly de-
veloped civilization in our country in this period, similar 
to the findings from Varna Chalcolithic necropolis. Spe-
cial attention deserves the known golden treasure from 
Hotnitsa consisting of 44 pieces, weighing 310 grams. The 
jewels from 24K natural gold  are made by drawing - a 
technique characteristic of the oldest processed gold in 
Europe.
The unique find is the marble statue of the goddess-moth-
er with a hole in the middle proof of the exercise of the 
cult of fertility. From the ancient period in the village of 
Hotnitsa are found two Roman ovens, center for ceramics 
and quarry. Nearby is the medieval village, inhabited in 
XII - XIV centuries.
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Хотнишки водопад 
Най-красивата местност край Хотница е водопадът на 
река Бохот – магнетична природна забележителност, 
чиято околност предлага живописни  и прохладни 
кътове за отдих. Водните струи на Хотнишкия водопад, 
наричан още Кая Бунар, се спускат от височина близо 
30 м. и предлагат гледки, които придават на мястото 
очарованието на едно от несравнимите райски 
кътчета на България. 
За туристите – любители на предизвикателства, 
Хотнишкият водопад е начало на екопътека с дължина 
около 2 км, изградена в каньона на река Бохот. Нейните 
извивки край скален венец с причудливи форми и 
каменни тунели, по които някога е текла вода, са сред 
буйна зеленина и свежа прохлада. Достига се до самия 
извор, дал името на водопада – Кая Бунар.

Информация:
ТД „Трапезица -1902”, Велико Търново

Тел./факс: 062/ 63 58 23;e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

ХHotishki waterfall
The most beautiful area near Xotnitsa waterfall on the 
river Bohot - magnificent natural landmark, whose envi-
ronment offers scenic and cool places for rest. The water 
jet of Hotnishkiya waterfall, called Kaya Bunar, descend 
from a height of nearly 30 meters and offers views, which 
are added the charm of a place, as one of the unique para-
dises of Bulgaria.
For tourists - lovers of challenges Xotnishkiyat waterfall 
is the beginning of Eco-path with a length of about 2 km, 
built in the canyon of the river Bohot. Its curves near the 
rock cliff with fantastic shapes and stone tunnels that once 
was flowing water, are among lush greenery and fresh 
coolness. It reaches to the very source, gave the name of 
the waterfall - Kaya Bunar.

Information:
TD “Trapezitza -1902”, Veliko Tarnovo 

ph. / Fax: 062/63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
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Маршрут 16
Route 16
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/ 16 /
Село Кладни дял – природен резерват

 „Савчов чаир” – село Дрента

Начало: площада на село Кладни дял, където има 
поставена информационна табела за резервата. Тръгва 
се в северна посока (червена маркировка). Минава се 
покрай сградата на читалището, след което по горски 
път се излиза от селото, след 300 м се пресича път 
„изток – запад”. Продължението е на изток с леко 
изкачване. След около 30 мин. се преодолява малко 
възвишение и следва спускане в подножието на връх 
Планиница (864 м.н.в.) Следващото изкачване не е 
стръмно и преминава през открити панорамни места. 
Преодолява се за около 40 мин. Продължава се по 
билен път, от двете страни на който има гранични 
пирамиди за границата между Княжество България 
и Източна Румелия, вдясно от нас остава вр. Докима, 
през който продължава границата. Посоката е изток 
– югоизток – юг, като през цялото време разерватът 
остава отдясно, а по пътя има множество панорамни 
места към него. Следват поредица от изкачвания и 
спускания.

В района на вр. Главите (904 м.н.в.) започва спускане 
през гора по горски път в посока юг, преминава се по 
седловина  и  леко изкачване през гора, след която се 
излиза  на голяма поляна  с панорамни гледки към 
долината на с. Дрента и билото на Стара планина – 
от връх Бутора до връх Чумерна. Постепенно пътят 
извива на югозапад и в края на тази поляна рязко 
завива на изток. Спускането продължава през гора и 
поляни и след около 40 мин.  се стига в горния край 
на село Дрента.
Време за преминаване: 5 часа.
При продължение с транспорт до гр. Елена, преди с. 
Тодювци се преминава покрай резерват „Слона“.
При продължение по пешеходен маршрут – към 
заслон „Караиваново хорище” и хижа „Буковец” 
(6 часа).

/ 16 /
Village of Kladni dyal - nature reserve

 “Savchov chair” - Village of Drenta

Beginning: the square of the village of Kladni dyal where 
an information board is placed to the reserve. Is Started to 
the North (red marking). It passes the building of commu-
nity centre “Vasil Levski”, then along a forest road goes out 
from the village, after 300 meters crosses the road “East 
-West”. The sequel is on the east with a slight ascent. After 
about 30 min. overcomes small hill and it descends at the 
foot of the peak Planinitsa (864 m asl) The next climb is 
not steep and passes through the outdoor panoramic plac-
es, whose overcoming is for about 40 minutes. Continues 
on the ridge road, on both sides of it, there are border py-
ramids of the border between the Principality of Bulgaria 
and Eastern Rumelia, on our right remains peak Dokima 
/829 meters above sea level/, through which continues  the 
border. The direction is east-south - south, all the time the 
nature reserve remains on the right and on the road there 
are many scenic places to it. Follow series of climbs and 
descents.

In the area of the peak Glavite (904 m asl) starts descent 
through the forest along a forest road to the south, pass-
ing along the saddle and lightly climbing through a forest, 
after which opens onto a large glade with panoramic views 
of the valley of the village of Drenta and ridge of Stara 
Planina - from the peak Butora to peak of Chumerna. 
Gradually, the road curves to the southwest and at the end 
of this glade sharply turns to the east. The descent con-
tinues through forest and glades and after about 40 min. 
reaches the top end of the village of Drenta. Time for pass-
ing: 5 hours.
In continuation with transportation to the town of Elena 
before village of Todyuvtsi is passed the Reserve “Slona”.
In continuation along  hiking path - to shelter “Karaivano-
vo horishte” and hut “Bukovec” (6 hours).

Село Кладни дял
Намира се в Източна Стара планина. Пътят за него се 
отделя в източна посока от Прохода на Републиката. 
Околни села са Гърците, Филип Тотево, Войнежа, 
Тодоровци, Илевци, Вонеща вода. Към читалище 
„Васил Левски“ е изграден клуб по туризъм 
„Планиница“. 

Природен резерват  „Савчов чаир” 
Разположен в землището на село Кладни дял, 
община Велико Търново (650 – 900 м. н. в.) През 
1999 г. е прекатегоризиран в поддържан резерват, 
площ 103,497 ха. Създаден е с цел запазването на 
високопроизводителна девствена букова гора. Като 
единствена територия с добре опазени вековни 
букови гори в района на Държавно горско стопанство 
„Болярка“,  има голямо екологично значение. 
Средната възраст на буковите насаждения в него е 
от 110 до 130 години. Сред тях се намират и участъци 
със значително по-висока възраст, със запазени 
стъбла, с ценни генетични качества, останали от 
миналите поколения на гората. Средната височина 
на дърветата е 25 м. В поддържания резерват „Савчов 
чаир“ са забранени влизането и всякакви дейности, 
с изключение на следните (след съгласуване с МОСВ 
по реда на Закона за защитените територии): охрана,  
посещения с научна цел, преминаване на хора по 
маркирани пътеки, вкл. с образователна цел, събиране 
на семенен материал, диви растения и животни с 
научна цел или за възстановяването им на други 
места, провеждане на поддържащи, направляващи, 
регулиращи или възстановителни мерки.

Village of Kladni dyal
It is located in the Eastern Balkan Mountains. The road 
to it is separated into the east direction of the Passage of 
the Republic. Surrounding villages are Gartsite, Philip 
Totevo, Voynezha, Todorovtsi, Ilevtsi, Voneshta voda. In 
the community center “Vasil Levski” is created a tourism 
club “Planinitsa”.

Nature Reserve “Savchov chair”

It is located on the land of the village of Kladni share, 
Veliko Turnovo Municipality (650 - 900 m. Alt.). In 1999 
he was re-categorized in maintained reserve with an area 
of 103.497 ha. It was created in order to maintain  high-
quality virgin beech forest. As the only area with well 
preserved beech forests in the area of State Forestry “Bol-
yarka” has a great ecological significance. The average age 
of beech plants in it is from 110 to 130 years. Among them 
are located and areas with significantly higher age with 
preserved stems and valuable genetic qualities remaining 
from past generations of the forest. The average tree height 
is 25 m. In the maintained reserve “Savchov chair” are pro-
hibited entry and all activities except the following (after 
consultation with the Ministry of environment and water, 
under the Protected Areas Act): security, study visits, pass-
ing people along marked paths, including. educational, 
collecting seeds, wild plants and animals for scientific 
purposes or for their restoration elsewhere, conducting 
supporting, guiding, regulating or restorative measures.
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Село Дрента отстои на 22 км западно от град 
Елена, разположено по северните склонове на 
Стара планина, по протежението на планината 
така, че  макар и с малкото си къщи, заема голяма 
територия. Състои от няколко махали, пръснати из 
дебрите на Еленския Балкан – Баждари, Брежници, 
Горни край, Дъневци, Ганевци, Чифлика, Вълчата, 
Бялковата, Корията, Широката, Неновци, Божечка, 
Косевци, Липов рът, Добревци, Караиванци, 
Разпада, Пейковци. В по-голямата си част махалите 
са обезлюдени, като някои от къщите са пригодени 
за селски екологичен туризъм. В землището на 
селото текат две реки – Божечка и Веселина. Според 
преданията Божечка никога не е пресъхвала, при 
нея са идвали за вода хора от близо и далеч, затова 
още я наричат и Божия река. Селището датира още 
от римско време. На около 1,5 км югозападно от него 
са разкрити следи от антична крепост „Калето” (716 
м.н.в), издигната на едноименния връх и служила за 
охрана на минаващия южно античен път. В днешно 
време от нея няма почти никакви останки. От Дрента 
води началото си родословието на известната в 
Елена Робовска фамилия. Дойно Станюв Робовски, 
известен като Дойно Граматик, е преписвач на 
Паисиевата „История славянобългарска“ (1784 г.), 
учител, свещеник, книжовник. Синът му, поп Андрей 
Робовски , също е възрожденски учител, свещеник и 
борец за църковно-национална независимост. Делото 
им продължава до Освобождението учителят Стоян 
Попандреев Робовски.

Информация:
ТД „Трапезица -1902”, Велико Търново

тел./факс: 062/ 63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
ТД „Чумерна”, гр. Елена

тел. / факс: 06151/25 17; тел. 0896 693 169
e-mail: chumerna1901 @ abv.bg

Село Дрента отстои на 22 км западно от град Drenta 
village is located 22 km west of Elena town, situated on 
the northern slopes of Stara Planina, along the mountain 
so that even with the little houses, occupies a large ter-
ritory. It consists of several hamlets scattered around the 
debris of the Elena Balkan - Bajdari, Brejnitsite, Gorni 
kray, Danevtsi, Ganevtsi, Chiflika, Valchata, Byalkovata, 
Koriyata, Shirokata, Nenovtsi, Bozhechka, Kosevtsi, Lipov 
rat, Dobrevtsi, Karaivantsi, Razpada, Peykovtsi . For the 
most part, hamlets are deserted, some of them are adapted 
to rural ecotourism. In the village there are two rivers - 
Bozhechka and Veselina. According to legends Bozhechka 
never went dry, to it came for water people from near 
and far, that’s why is called God’s River. The village dates 
back to Roman times. About 1.5 km south-west of it were 
discovered traces of an ancient fortress “Kaleto” (716 m 
above sea level), erected on the homonymous peak and 
served to guard the passing south ancient road. Nowadays 
there are almost no remains . From Drenta originated 
the genealogy of famous Elena Robovska family. Doyno 
Stanyuv Robovski known as Doyno Grammatik, is copy-
ist of Paisii “Istoriya Slavyanobolgarskaya” (1784), teacher, 
priest, scholar. His son, pop Andrey Robovski is also re-
vival teacher, priest and fighter for national ecclesiastical 
independence. Their work continues until the Liberation, 
teacher Stoyan Popandreev Robovski.

Information: 
TD “Trapezitza -1902”, Veliko Tarnovo

 ph. / Fax: 062/63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg 
and TD “Chumerna” city. Elena, 

ph. / fax: 06151 / 25- 17; ph. 0896693169 
e-mail: chumerna1901 @ abv.bg
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Маршрут 17
Route 17

/ 17 /
Veliko Tarnovo University “St. St. Cyril and Methodius 
“- Momina Krepost Hill -  Golyamo lako area - village 

of Arbanassi

Beginning: bus stop - Turning before the dormitories of 
the University “St. St. Cyril and Methodius “. The asphalt 
road leads to the main road Sofia - Varna. Without cross-
ing, walks east on a parallel path, passes near the the petrol 
station and reaches the bus stop at the road fork to the 
village of Malki Chiflik (passing to here for about 20 min.) 
From here nameplate points north, and soon shrinks to 
the northeast (green marking). Walks along the border of 
extensive glade. 

The path continues through a pine forest and comes out 
to the bare ridge. Continues northwest (green marking ) 
along the ridge and over the hill  Momina krepost, where 
are seen traces of excavations. Goes down to a ravine in 
the area of Dulbok dol and goes out at the fountains built 
on the left of the asphalt road leading to the area of Ksili-
for. Continues climb along path to the northeast, along the 
ravine (green marking). After about 20 min. there is a  de-
viation to the left to  Malko Lako (traces of an ancient Ro-
man road, a comfortable place to rest). Ahead continues to 
Golyamo lako (the Roman fountain). The path continues 
up the slope to the north and comes out of the southeast 
end of the village of Arbanassi. 
Time for passing : 3.30 hours.

/ 17 /
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 

Методий” – 
хълм Момина крепост –  местност Голямо лако – 

село Арбанаси

Начало: Автобусната спирка – обръщало при 
общежитията на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 
По асфалтовия път се излиза до главен път София 
– Варна. Без да се пресича, се върви на изток по 
успоредна пътека, минава се край бензиностанцията 
и се стига до автобусната спирка срещу разклона за 
село Малки Чифлик (преминаване дотук за около 
20 мин.) Оттук указателната табела сочи на север, а 
скоро се свива на североизток (зелена маркировка). 
Върви се по границата на обширна поляна. 

Пътят продължава през борова гора и излиза на 
голо било. Продължава на северозапад (зелена 
маркировка) по билото и през хълма Момина крепост, 
по който личат следи от разкопки. Слиза до дерето 
в местността Дълбок дол  и излиза при чешмите, 
изградени вляво на асфалтовия път, водещ към 
местността Ксилифор. Следва изкачване по пътека 
на североизток, по дерето (зелена маркировка). След 
около 20 мин. има отклонение вляво към Малко лако 
(следи от стар римски път, удобно място за почивка). 
Направо продължаваме към Голямо лако (Римската 
чешма). Пътеката продължава по склона на север и 
излиза в югоизточния край на с. Арбанаси. 
Време за преминаване: 3,30 ч.
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Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и 
Методий” 
е създаден през 1963 г. като Висш педагогически 
институт „Братя Кирил и Методий“ във Велико 
Търново. Негови основатели са българските 
учени проф. Александър Бурмов и проф. д-р 
Пеньо Русев. Докато първите му 340 студенти се 
обучават в 4 специалности: Българска филология, 
Руска филология, История и Изобразителни 
изкуства, днес университетът е авторитетно висше 
училище за хуманитарни знания и изкуства, 
учебен и научен център, съставен от 9 факултета: 
Филологически, Исторически, Юридически, 
Педагогически, Стопански, Философски, Математика 
и информатика, Православен богословски и Факултет 
за изобразителни изкуства.
Момина крепост (Девинград)
Късноантична и средновековна крепост, отстояща на 
2.3 км  източно по права линия от центъра на град

Велико Търново и на 0.65 км  източно от хълма 
Царевец, на десния бряг на река Янтра. Природната 
защитеност на хълма привлича вниманието на 
ранновизантийските стратези, които го превръщат в 
яка крепост, предназначена да защитава отклонението 
от пътя Никополис ад Иструм – Кабиле към града на 
хълма Царевец. Изградена в края на V в., използвана 
от византийците до края на VІ – началото на VІІ в. 
През Второто българско царство е част от Търновград.

Veliko Tarnovo University “St. St. Cyril and Methodius “

was established in 1963 as the Higher Pedagogical Insti-
tute “Cyril and Methodius” in Veliko Tarnovo. Its founders 
are Bulgarian scientists prof. Alexander Burmov and prof. 
Dr. Penyo Rusev. While the first 340 students are studying 
in four specialties: Bulgarian language and literature, Rus-
sian language and literature, History and arts, today the 
university is prestigious university for arts and humanities 
knowledge, training and research center composed of 9 
faculties: Faculty of Philologies, History, Law, Pedagogic, 
Economics, Philosophy, Mathematics and Informatics, 
Orthodox Theology and Faculty of Fine Arts.

Momina Krepost (Devingrad)
Late antiquity and medieval fortress, situated at 2.3 kilom-
eters east in a straight line from the center of 

Veliko Tarnovo and 0.65 km east of the Tsarevets hill on 
the right bank of the Yantra River. Natural protection of 
the hill has attracted the attention of early Byzantine strat-
egists, which they made a strong fortress intended to pro-
tect the deviation of the road Nicopolis ad Istrum - Kabyle 
to the city on the Tsarevets hill.
It was built at the end of V c., Used by the Byzantines until 
the end of VI - VII century. During the Second Bulgarian 
Kingdom was a part of Tarnovo.

Местност Голямо лако 
Голямо и Малко лако са карстови извори в едноименна 
гориста местност край Велико Търново – между 
местността Ксилифор и село Арбанаси. Районът 
предлага  възможности за живописни разходки 
по пътека в широколистна гора, край течаща вода 
и подходящи за бивакуване кътове за отдих. При 
изворите са изградени  каменни чешми – Голямо лако 
(Римската чешма), Малко лако (удобно място за отдих 
със следи от стар римски път).
Село Арбанаси 
е едно от най-живописните стари селища в страната, 
разположено на едноименното скалисто плато, на 4 
км североизточно от Велико Търново. Основано през 
ХІІІ в. от български боляри, постепенно се развива 
като богато търговско и животновъдно селище с 
над 1000 къщи.  Днес е известно с характерната 
си жилищна архитектура и богато стенописаните 
арбанашки черкви. 

Информация: 
ТД „Трапезица -1902”, Велико Търново

Тел./факс: 062/ 63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

Golyamolako area
Golyamo and Malko lako are karst springs in the homony-
mous woodland near Veliko Tarnovo - the area between 
Ksilifor and village of Arbanassi. The area offers oppor-
tunities for scenic walks along the path in the forest, near 
running water suitable for camping and recreation. Near 
the springs are built stone fountains - Golyamo lako (Ro-
man fountain), Malko lako (comfortable place to relax 
with traces of an ancient Roman road).

Arbanassi
is one of the most picturesque old villages in the country, 
located on homonymous rocky plateau, 4 km northeast of 
Veliko Tarnovo. Founded in XIII c. by Bulgarian boyars, 
it gradually develops into a rich trade and livestock set-
tlement with more than 1,000 houses. Today is known for 
its characteristic residential architecture and rich mural 
painted Arbanassi churches.

 

Information:
TD “Trapezitza -1902”, Veliko Tarnovo 

ph. / Fax: 062/63 58 23; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
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Адрес: 
Велико Търново 5000, ул.”Христо Ботев” №5

телефони:
062 622 148; 0887 659 829

e-mail:tic@velikoturnovo.info и office@velikoturnovo.info

В центъра гостите на града могат да получат информация за Велико 
Търново: настаняване – хотели и ресторанти, забележителности, 

транспорт,самолетни билети,  различни атракции и актуални 
събития, коли под наем и др.

От 2014г. Туристически Информационен Център “Царевград 
Търнов” е каса на Eventim и TicketPro и предлага билети за всички 

концерти в двете мрежи.
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