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Скъпи	читатели,
„София	и	Софийска	област	–	бизнес,	 култура,	 туризъм” е справочник, с който екипът на 
медийна компания К и П Адвъртайзинг представя София и Софийска област с техните райони 
и общини, със забележителностите, културата, историята, бизнеса, новостите.

В тази трудна година, заради пандемията с COVID-19, бихме искали да спомогнем 
за популяризиране на отделните райони, общини и фирми, и привличането на наши и 
чуждестранни инвеститори.

Трябва да се научим, че всеки проблем ни носи своя подарък, стига да можем да го намерим.

Ще се радваме, ако все повече български и чуждестранни читатели се запознаят със знакови 
културни и исторически обекти, с богатата палитра от български традиции, обичаи и ценности, 
специфични за дадения район или община.

Вярваме, че ще бъдем полезни.

Павлинка	Иванова	и	Катя	Кръстева
Издатели на „София и Софийска област – 
бизнес, култура, туризъм”

Dear	readers,
„Sofia	 and	 Sofia	 region	 -	 business,	 culture,	 tourism“	 is a guide with which the team of media 
company K and P Advertising presents Sofia and Sofia region with their respective districts and 
municipalities, with landmarks, culture, history, business, news.

In this difficult year, due to the COVID-19 pandemic, we would like to help promote individual 
regions, municipalities and companies, and attract local and foreign investors.

Every cloud has a silver lining, so long as we can find it.

We will be happy if more Bulgarian and foreign readers get acquainted with significant cultural 
and historical sites, with the rich palette of Bulgarian traditions, customs and values specific to the 
specific region or municipality.

We believe that we will be useful.

Pavlinka	Ivanova	and	Katya	Krasteva
Publishers of „Sofia and Sofia region -  
business, culture, tourism“
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София,	моя	любов	
Мариета Колева

Дори за кореняците софиянци градът в полите на 
Витоша крие много изненади – нови луксозни хотели, 
елегантни МОЛ-ове, модерни жилищни сгради, много 
забавления, потънали в зеленина паркове с атракцио-
ни за деца, исторически и архитектурни забележител-
ности, уютни местенца за похапване и отмора.

София е най-големият град и столица на България, 
15-ят по големина град в Европейския съюз.  

Центърът на столицата през последните години ся-
каш е препълнен с чужденци, които с възхита снимат 
впечатляващите старини и грабващите с красотата си 
нови места. Според световна туристическа класация 
градът ни се нарежда в топ 20 на местата, които трябва 
да се посетят.

София е една от най-древните европейски столи-
ци. Историята й води начало отпреди 7000 години. В 
VІ-V хил. пр. Хр. тук е съществувало неолитно селище. 
През VІІІ в. пр. Хр. около термалните извори в днешния 
център се заселва тракийското племе серди. Тяхното 
селище се е наричало Сердонполис. В началото на I в. 
градът е завладян от римляните и става център на ад-
министративна област в провинция Тракия под името 
Сердика, а по-късно е преименуван на Улпия Сердика 
в чест на император Марк Улпий Траян. В края на IIІ в. 
се превръща в столица на провинция Вътрешна Дакия. 
През V-VI в. селището преживява нашествията на хуни, 
готи и други варварски племена.

През 809 г. влиза в пределите на българската дър-
жава. София е обявена за столица на 3 април 1879 г. от 
Учредителното народно събрание по предложение на 
проф. Марин Дринов, като стар български град.

Един	ден	в	София		  
Трудно може да се обиколи и види всичко за един 

ден. Но все трябва да се започне отнякъде. Обикнове-
но от Центъра. 

Старите софиянци твърдят, че това са Централните 
софийски хали и всичко около тях. Разбира се, всеки 
избира маршрута си сам, важното е да види всичко, 
което наистина е ценно и интересно. 

Sofia,	my	beloved
Marieta Koleva

Even for the natives of Sofia, the city at the foot of 
Vitosha mountain hides many surprises - new luxury 
hotels, elegant malls, modern residential buildings, lots 
of fun, immersed in greenery parks with attractions for 
children, historical and architectural landmarks, cozy 
places to eat and relax.

Sofia is the most populous city and capital of Bulgaria, 
and the 15th most populous city in the European Union.

In recent years, the center of the capital seems to be full 
of foreigners who admire the impressive antiquities and 
the new places that captivate the visitors with their beauty. 
According to the world tourist ranking, our city ranks in the 
top 20 places to visit.

Sofia is one of the most ancient European capitals. Its 
history dates back 7,000 years. In the VI-V millennium BC 
there was a Neolithic settlement here. In the 8th century 
BC, the Thracian tribe Serdi settled around the thermal 
springs in today‘s center. Their settlement was called 
Serdonpolis. At the beginning of the 1st century AD the city 
was conquered by the Romans and became the center of an 
administrative district in the province of Thrace under the 
name of Serdica, and later it was renamed Ulpia Serdica 
in honor of Emperor Mark Ulpius Trajan. At the end of the 
3rd century it became the capital of the province of Inner 
Dacia. In the V-VI century the settlement experienced the 
invasions of Huns, Goths and other barbarian tribes.

In 809 the settlement was included within the borders 
of the Bulgarian state. Being one of the oldest Bulgarian 
cities, Sofia was declared the capital on April 3, 1879 by the 
Constituent National Assembly at the suggestion of Prof. 
Marin Drinov.

A	day	in	Sofia			 
It is impossible to go everywhere and see everything in 

one day. However, one still have to start somewhere, and 
this is usualy the Center of the city.Long time residents of 
Sofia claim that there is the building of the Sofia’s Central 
Market Hall and everything else is around it. Naturally, 
everyone chooses their own route, but the important thing 
is to see everything that is valuable and interesting.
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ЦЕНТРАЛНИ СОФИЙСКИ ХАЛИ    
Впечатляващата сграда е строена между 1909 и 

1911 г. и от години се ползва със славата на един от 
най-важните търговски центрове на София. След дъл-
ги години реставрация сградата е отворена през 2000 
г. и днес остава един от най-големите и богати пазари 
в София. 

СИНАГОГАТА     
Софийската синагога е малко скрита зад сградата 

на Халите, на ул. Екзарх Йосиф 16. Това  е най-голя-
мата синагога на Балканите и трета по големина в Ев-
ропа след тези в Будапеща и Амстердам. Построена е 
през 1904-1909 г. по модел на синагогата във Виена 
(Leopoldstädter Tempel). Отворена е и за външни посе-
тители в определени дни и часове от седмицата, които 
можете да видите на входа й.

СОФИЙСКА ГРАДСКА БАНЯ  
Намира се срещу Централните хали. Градинката 

пред нея е любимо място за отдих на всички, които 
обичат зеленината, красивите цветя и пърхащите на 
тумби гълъби. Красивата сграда заема достойно място 
в центъра на града и преди няколко години бе ремон-
тирана основно, за да приюти РЕГИОНАЛНИЯ ИСТО-
РИЧЕСКИ МУЗЕЙ. 

Музеят за история на София отваря врати през 2015 
година. Постоянната експозиция е в осем зали с обща 
площ 2300 кв. м. и представя историята на града, бита 
и живота на хората преди години.

БАНЯ БАШИ ДЖАМИЯ   
Съвсем до банята е Баня Баши Джамия, дело на 

прочутия османски архитект Синан от 16 век. Забеле-
жителна постройка с голяма културна и историческа 
стойност. Събира около 500-700 богомолци, а на праз-
ници можете да видите хора да се молят и отвън. Дори 
да не сте вярващи мюсюлмани, можете да влезете въ-
тре, стига да съблюдавате правилата за реда, описани 
на входа. И да се насладите на красивата й архитекту-
ра и вътрешна декорация.

ЦЪРКВАТА „СВЕТА НЕДЕЛЯ“      
е един от много известните символи на централна 

София. В края на XIX и началото на XX век тя се нари-

SOFIA CENTRAL MARKET HALL    
The impressive building was built between 1909 and 

1911 and for years has enjoyed the fame of one of the most 
important shopping centers in Sofia. After many years of 
restoration, the building was re-opened in 2000 and today 
remains one of the largest and richest markets in Sofia. 

THE SYNAGOGUE     
The Sofia Synagogue is slightly hidden behind the 

Central Market Hall building, at 16 Ekzarh Yosif Street. 
It is the largest synagogue on the Balkan Peninsula and 
the third largest in Europe after those in Budapest and 
Amsterdam. It was built in 1904-1909, modelled after the 
synagogue in Vienna (Leopoldstädter Tempel). It is open to 
visitors on certain days and hours of the week, which are 
posted at the entrance.

SOFIA CENTRAL MINERAL BATHS  
It is located opposite the Central Market Hall. The 

garden in front of it is a favorite place for recreation for 
everyone who loves greenery, beautiful flowers and doves 
fluttering on pedestals.

The beautiful building occupies a dignified place in the 
city center and few years ago was completely renovated to 
house the REGIONAL HISTORICAL MUSEUM.

The Regional History Museum of Sofia opened in 2015. 
The permanent exhibition is displayed in eight halls with a 
total area of 2300 square meters revealing the history of 
the city, and the every-day life of the people in the past.

BANYA BASHI MOSQUE   
Right next to the Central Mineral Baths is located 

the Banya Bashi Mosque, which is the work of the 
famous Ottoman architect Sinan from the 16th century. 
A remarkable building of great cultural and historical 
importance. It gathers about 500-700 worshipers, but on 
holidays people praying outside can be seen as well. Even 
if not a devout Muslim, one can enter inside and enjoy the 
beautiful architecture and interior decoration, as long as 
they follow the rules, which are posted at the entrance.

ST. KYRIAKI CATHEDRAL CHURCH     
is one of the most recognizable symbols of central Sofia. 
At the end of the XIX and the beginning of the XX century it 
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ча „Св. Крал“, тъй като в нея се съхранявали мощите 
на сръбския крал Стефан Урош II (1282 – 1321). Старата 
църква е строена между 1856 и 1863 година като кате-
дрален храм..

Емблематична за града е и СТАТУЯТА „СВЕТА СО-
ФИЯ“. Преди години там е имало огромен постамент 
на Владимир Ленин. Статуята е с модерна визия, из-
дигната е през 2002 г. до метростанция Сердика, из-
глежда по-скоро феерична, красива, въздушна. София 
е без трите си дъщери, но пък носи корона – атрибут 
на властта. В дясната си ръка държи венец от лавър 
и дъб, означаващ достолепност и дълголетие, което 
се свързва и с герба на София, гласящ „Расте, но не 
старее“. В лявата й ръка са поставени монети - израз 
на благоденствието на нацията, и върху нея е кацнала 
сова – символ на знанието и мъдростта. 

Позлатата със специален спрей придава допълни-
телна достолепност на фигурата от бронз и мед, висо-
ка над 8 м. и тежаща 4 тона. Архитект на паметника е 
Станислав Константинов, а автор - скулпторът Георги 
Чапкънов.

„ВИТОШКА“ –  
ЛЮБИМО МЯСТО ЗА РАЗХОДКА    

Витошка е най-голямата пешеходна улица на Со-
фия и винаги е пълна с хора. Днес тя е доста промене-
на с модерните си бутици и ресторанти, скъпи и не чак 
толкова скъпи, но всички заредени с приятна енергия 
и впечатляваща обстановка. По Витошка, както във 
всички големи европейски градове, има улични музи-
канти, художници. И много магазини, от които можете 
да изберете сувенири за спомен.

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ  
НА КУЛТУРАТА /НДК/     

Сградата е една от големите забележителности на 
София и интересно място за разходка и посещение. И 
до днес НДК е най-големият конгресен център в Бъл-
гария. А легендарната зала 1 е символ на културни 
събития от най-висок ранг. И макар да побира „само“ 
4000 души – може би по-малко от някои други кон-
цертни зали в София, в НДК се провеждат много от 
най-престижните и важни културни събития. Паркът 
около НДК също е забележително място за разходка 

was called „St. King”, as it housed the relics of the Serbian 
King Stefan Uroš II (1282 - 1321). The old church was built 
between 1856 and 1863 as a cathedral.

The ST. SOPHIA MONUMENT is another emblematic 
monumental sculpture for the city. It stands in a spot once 
occupied by a huge pedestal of Vladimir Lenin. The statue 
was erected in 2002 next to the Serdika metro station. It 
has a modern design and exudes rather an enchanting, 
beautiful, and airy feeling. Sofia stands alone, without 
her three daughters, but she wears a crown - an attribute 
of power. In her right hand she holds a wreath of laurel 
and oak, signifying dignity and longevity, which is also 
associated with the coat of arms of Sofia, and its motto 
„Ever Growing, Never Aging“. There are coins in her left 
hand - an expression of the prosperity of the nation, and an 
owl on her left arm - a symbol of knowledge and wisdom.

The gilding, achieved by a special spray additionally 
dignifies the figure errected with bronze and copper, which 
towers over 8 m and weights 4 tons. The architect of the 
monument is Stanislav Konstantinov, and the author is the 
sculptor Georgi Chapkanov.

VITOSHA BOULEVARD “VITOSHKA”–  
A FAVORITE PROMENADE    

Vitosha Boulevard or “Vitoshka” is the largest pedestrian 
boulevard in Sofia and is always filled with people. 
Nowadays its look has changed a lot with its modern 
boutiques and restaurants, some of them expensive, 
others not so expensive, but all full of pleasant energy and 
enjoyable atmosphere. Along “Vitoshka”, as in all major 
European cities, there are street musicians, artists, and 
many shops, where one can purchase souvenirs.

NACIONAL PALACE OF CULTURE /NDK/     
The edifice is one of the greatest landmarks of Sofia 

and is an interesting place to walk around and visit. To this 
day, the National Palace of Culture is the largest congress 
center in Bulgaria. Its renowned Hall 1 hosts cultural 
events of greatest importance. Although it accommodates 
only 4,000 people - perhaps less than some other concert 
halls in Sofia, the National Palace of Culture hosts many of 
the most prestigious and important cultural events. With 
its cascading fountains, the park surrounding the National 
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със своите фонтани и каскади, чиято красота създава 
невероятна атмосфера. 

ПО „ГРАФА“      
Това е колоритна улица, по която можете да се раз-

ходите и да посетите множеството магазинчета. Тук се 
намира и църквата „Свети Седмочисленици“, която е 
била издигната от известния строител Синан през 1528 
г. като „Черната Джамия“ (Коджа Дервиш Мехмед-па-
шовата джамия). След Освобождението е превърната 
в една от най-забележителните църкви в София.

ЦЪРКВАТА „СВЕТА СОФИЯ“     
и до днес пази доказателства за богатата си история, 
които могат да бъдат видени вътре в нея. В археологи-
ческото ниво на базиликата можете да видите и добре 
запазени мозайки и други елементи от предишните 
храмове. 

ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА         
Прочутите Жълти павета са символ на самата Со-

фия, на държавната власт в България. Жълтите павета 
са поставени в централната част на София през 1907 
– 1908 г. по инициатива на тогавашния кмет Мартин 
Тодоров, чиято цел била да превърне облика на но-
вата българска столица от ориенталски в европейски. 
Произведени са в Австро-Унгария от варовика „мер-
гел“. Жълтите павета покриват почти 60 000 кв. м. от 
центъра на София и на тях са разположени някои от 
най-важните сгради в столицата – Народното събра-
ние, Министерския съвет, бившия Царски дворец, На-
родния театър „Иван Вазов”, БНБ и още редица дър-
жавни, културни и обществени институции. 

СМЯНА НА ПОЧЕТНИЯ КАРАУЛ ПРЕД 
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО      

Ако сте късметлии може да присъствате и на из-
вършването на тържествената смяна на почетния гвар-
дейски караул от 12:00 ч., което се случва 20-тина пъти 
в годината. 

Един ден за разходка в днешна София е много мал-
ко. Защото местата, които още трябва да се видят, са 
настина много.

ХРАМ-ПАМЕТНИК „СВ. АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ“    
Храм-паметник „Св. Александър Невски“ е катедра-

лен храм на българския патриарх, построен в периода 

Palace of Culture creates a wonderful atmosphere and is 
also a beautiful place for a walk. 

ALONG GRAF IGNTAIEV STREET „GRAFA“      
This is a colorful street where one can walk along 

and into the numerous shops. The Church of Sveti 
Sedmochislenitsi, which was built by the famous builder 
Sinan in 1528 as the „Black Mosque“ (Kodja Dervish 
Mehmed Pasha Mosque). After the Liberation it became 
one of the most notable churches in Sofia.

ST. SOPHIA CHURCH  
To this day, it preserves evidence of its rich history that 

can be seen inside. In the archeological level of the basilica 
one can see well-preserved mosaics and other elements 
from the previous temples that stood in its spot.

THE YELLOW COBBLESTONES        
The popular yellow cobblestones are a symbol of Sofia 

itself, and of the power of the state in Bulgaria. The yellow 
cobblestones were placed in the center of Sofia between 
1907-1908 at the initiative of the then mayor Martin 
Todorov, whose goal was to transform the appearance of 
the new Bulgarian capital from an oriental to an European 
one. They are manufactured in Austria-Hungary from marl 
limestone. The yellow cobblestones cover nearly 60,000 
square meters at the center of Sofia and some of the most 
important buildings in the capital at situated alongside 
them - the National Assembly building, the building 
of the Council of Ministers, the building of the former 
Royal Palace, the Ivan Vazov National Theater building, 
the Bulgarian National Bank building and many other 
buildings that house numerous governmental, cultural, 
and public institutions. 

CHANGE OF THE HONORARY GUARD  
IN FRONT OF THE PRESIDENCY     

If you are in luck, you may be able to attend the 
ceremonial change of the honorary guard at 12:00pm, 
which occurs roughly 20 times per year.

A day to walk around Sofia is definitely not enough. 
There are still a lot of places left to see.

CATHEDRAL SAINT ALEKSANDAR NEVSKI   
The cathedral „St. Aleksandar Nevski”, built between 

1882 and 1912 on the highest spot in the then Sofia, serves 
as the cathedral church of the Patriarch of Bulgaria, 
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1882 – 1912 година на най-високото място в тогавашна 
София.

При влизане първото впечатление са двата трона. 
Единият, по-големият, е единственият запазен трон 
на българските царе, а вторият, по-малкият, е патри-
аршеският. В криптата на катедралата можете да от-
криете „Музея за християнското изкуство” и да се 
насладите на една от най-големите колекции на икони 
в света от IV до XIX век. 

Интересен е и музеят „Квадрат 500“, един от фи-
лиалите на Националната галерия, известен като 
„Българския Лувър“ на изкуството. 

ВОЕННИЯТ КЛУБ     
Една от най-забележителните сгради на Жълтите 

павета е Централният военен клуб, построен между 
1895 и 1907 г. Намира се на ключовото кръстовище 
между бул. „Цар Освободител” и ул. „Г. С. Раковски” и е 
една от най-достолепните сгради в столицата.

Централният военен клуб днес се използва за 
най-различни мероприятия, като концерти, изложби, 
организирани събирания и събития, театрални поста-
новки и др. Към Клуба работи Централна армейска 
библиотека с над 120 000 тома. 

РУСКАТА ЦЪРКВА „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“        
Позлатените кубета на малката, но много красива 

Руска църква грабват окото от пръв поглед. Сграда-
та впечатлява с изящните си златни кубета, нетипич-
ната за българските църкви архитектура и прекрасно 
поддържаните градинки около нея. А в криптата й Св. 
Серафим сбъдва желания. И до днес гробът на Св. Се-
рафим събира десетки посетители дневно, които му 
изпращат малки писъмца с желанията си и се надяват 
на помощ.

ЦАРСКИЯТ ДВОРЕЦ      
Жълтата сграда на бившия Царски дворец прида-

ва един много величествен облик на тази част от цен-
търа на столицата. Дългото жълто 4-етажно здание е 
построено между 1880 и 1896 година. Сградата служи 
като дворец на три поколения царски семейства – на 
Княз Александър I Батенберг, на цар Фердинанд и на 
последния български цар Борис III.

Upon entering, one is immediately impressed by the 
two thrones. The first one, the larger, is the only preserved 
throne of the Bulgarian kings, and the second one, the 
smaller, is the patriarchal throne. The „Museum of 
Christian Art“ is located in the crypt, where one can enjoy 
one of the largest collections of icons in the world dating 
from the IV to the XIX century AD.

Also of great interest is the “Square 500” museum, 
one of the branches of the National Gallery, which is also 
known as the Bulgarian Louvre. 

THE CENTRAL MILITARY CLUB    
One of the most notable buildings situated alongside 

the Yellow Cobblestones is the Central Military Club, built 
between 1895 and 1907. It is located at the key crossroads 
between „Tsar Osvoboditel“ Boulevard and “G. S. Rakovski” 
street and is one of the most dignified buildings in the 
capital. Today, the Central Military Club is used for various 
events, including concerts, exhibitions, organized events, 
theater productions and more. The Club has a Central 
Army Library with over 120,000 volumes. 

RUSSIAN CHURCH  
“SAINT NIKOLAY MIRLIKIISKI”        

The gilded domes of the small but exceptionally 
beautiful Russian Church catch the eye at first sight. The 
building impresses with its exquisite golden domes, which 
are not a typical architecture for the Bulgarian churches 
and the beautifully maintained gardens around it. In the 
crypt of the church, people believe that St. Seraphim would 
help everyone’s wish come true. To this day, the tomb of St. 
Seraphim gathers dozens of visitors a day, who address 
him with small letters, which carry their wishes and hope 
for help.

THE ROYAL PALACE     
The yellow edifice of the former Royal Palace adds 

with its majestic look to this central part of the capital. 
The long yellow four-storey building was built between 
1880 and 1896. The building served as the palace for 
three generations of royal families - Prince Alexander 
I Battenberg, Tsar Ferdinand and the last Bulgarian Tsar 
Boris III.

Within the limits of Sofia there is another royal palace - 
Vrana. For the royal family, Vrana Park was intended as as 
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В пределите на София има и още един царски дво-
рец – Врана. Паркът „Врана“ е бил предназначен за 
царското семейство като извънградска лятна резиден-
ция. Характерно за него е голямото разнообразие от 
821 дървесни, храстови и тревисти вида от 118 семей-
ства и 435 рода.

НАРОДНИЯТ ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ” И 
ГРАДСКАТА ГРАДИНА     

Сградата на Народния театър „Иван Вазов“ и Град-
ската градина са още едно впечатляващо място в 
столицата. Театърът е построен по проект на извест-
ните виенски архитекти Фердинанд Фелнер и Херман 
Хелмер, които вече са автори на множество театрал-
ни сгради във Виена, Одеса, Загреб, Прага, Висбаден, 
Братислава и други европейски градове, превърнали 
се в забележителности. Основите са положени на 4 
юни 1904 г. на мястото на дъсчения театър “Основа”. 
Сградата е завършена в края на 1906 г., с капацитет 
900 зрители. 

Градинката пред Народния театър е най-старият 
парк в София. Официалното й име е Градската градина 
и е любимо място и за млади, и за възрастни. 

ЛАРГОТО         
 е ансамбъл от сгради, завещани ни от една епо-

ха на социализъм и комунизъм. А точно под него е и 
историческото сърце на София от римската епоха – 
останките от внушителни каменни улици и сгради на 
римския град Сердика. В подлеза пред бившия Парти-
ен дом е разкрита източната градска порта на късноан-
тична Сердика. Точно там ще видите и останки от една 
от главните улици на града – Декуманус максимус, 
свързвала източната и западната порта. Другата глав-
на улица – Кардо максимус, пресичала Декуманус точ-
но в този район, около църквата Св. Неделя. В подлеза 
под Ларгото можете да се разходите из останките на 
тези древни улици, както и между старинните сгради, 
и да се опитате да си представите как са живели рим-
ляните тук.

РОТОНДАТА СВЕТИ ГЕОРГИ            
Най-старият и най-добре запазен архитектурен па-

метник от римско време в София е църквата ротонда 

a summer residence outside the city. It is characterized by 
a large variety of 821 tree, shrub and herbaceous species 
from 118 families and 435 genera.

IVAN VAZOV NATIONAL THEATER AND  
THE CITY GARDEN  

The building of the “Ivan Vazov” National Theater and 
the City Garden are another impressive place in the capital.

The theater was designed by the famous Viennese 
architects Ferdinand Fellner and Hermann Helmer, who 
were already the authors of many other landmark theater 
buildings in Vienna, Odessa, Zagreb, Prague, Wiesbaden, 
Bratislava and other European cities. The foundations were 
laid on June 4, 1904 on the site of the “Osnova” theater. The 
building was completed in late 1906, with a capacity of 900 
spectators.

The garden in front of the National Theater is the oldest 
park in Sofia. Its official name is the City Garden and is a 
favorite place for both young and old. 

THE LARGO        
is an ensemble of edifices bequeathed to us by an 

era of socialism and communism. Right under it lies the 
historic heart of Sofia from the Roman era - the remains 
of impressive stone streets and buildings of the Roman city 
of Serdica.

The eastern city gate of Serdica from late antiquity 
was discovered in the subway in front of the former Party 
House. Right there can be seen the remains of one of the 
main streets of the city - Decumanus Maximus, which 
connected the east and west gates. The other main street - 
Cardo Maximus, used to intersect Decumanus in the area 
where the St. Kyriaki Cathedral Church is located today. 
Just next to the subway station under the Largo one can 
walk through the remains of the ancient streets, between 
the ancient buildings, and try to imagine how the Romans 
lived here.

CHURCH ST. GEORGE ROTUNDA            
The oldest and best preserved architectural monument 

from Roman times in Sofia is the church „St. Georgi” 
rotunda. It was built in the early IV century AD, during the 
time of the Roman emperor Constantine the Great (ruled 
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„Св. Георги”. Построена е в началото на IV в., по време-
то на римския император Константин Велики (управля-
вал 306 – 337 г.) и разцвета на античния град Сердика 
(старото име на София). 

Разходката из София не би била истинска, ако не 
посетите сградите на Софийския университет, Нацио-
налната библиотека и Националната галерия за чуж-
дестранно изкуство.

БОРИСОВАТА ГРАДИНА, ЮЖНИЯТ ПАРК И ВИТОША       
Борисовата градина е най-старият парк в София. 

Паркът притежава шест различни имена от своето ос-
новаване, като сегашното си име получава по повод 
рождението на цар Борис III. Друго негово известно 
име е Парк на свободата, наложено от комунистиче-
ския режим в периода 1944-1989 година. Изграждане-
то на градината започва през 1884 г. Днес Борисовата 
градина е любимо място за разходка на софиянци и 
гостите на града. 

Южният парк вече се е превърнал в притегателно 
място не само за жителите на района.Тук има кътчета 
за игри, малки заведения за хранене, много зеленина 
и богато разнообразие от цветя. 

ОТ ВИТОША ПО-ВИСОКО НЕМА            
Разходката из София не може да бъде завършена 

без посещение на Витоша - четвъртата по големина 
планина у нас - голямото богатство за града, неговите 
бели дробове. Най-високият й връх е Черни връх (2290 
м), следват Голям резен (2277 м), Скопарник (2227 м), 
Карачаир (2208 м) и др. 

На територията на Витоша има няколко манастира: 
Бистришки „Св. Св. Йоаким и Анна“ - на 2 км югоизточ-
но от с. Бистрица; Драгалевски „Успение Богородич-
но“ - на 1,5 км югозападно от кв. Драгалевци в София; 
Кладнишки „Св. Николай“ - по западните склонове, на 
1 км североизточно от с. Кладница и др.

Туристите могат да посетят някоя от хижите - „Але-
ко“, „Планинец“,“Септември“, „Тинтява“ и много други.

София е град, в който всеки може да намери своето 
място, защото това е градът, който с всеки ден

РАСТЕ, НО НЕ СТАРЕЕ!

306 - 337) and the heyday of the ancient city of Serdica (the 
old name of Sofia).

A walk around Sofia would not be real if one does not 
visit the buildings of Sofia University, the National Library 
and the National Gallery of Foreign Art.

BORISOVA GARDEN, SOUTH PARK AND  
VITOSHA MOUNTAIN       

Borisova Garden is the oldest park in Sofia. The park 
has had six different names since it was established. It 
received its current name on the occasion of the birth of 
Tsar Boris III. Another notable name is Freedom Park, 
imposed by the communist regime in the period 1944-
1989. The construction of the garden began in 1884. Today 
Borisova Garden is a favorite place for walks of Sofia 
residents and guests of the city. 

South Park has already become an attractive place 
not only for the residents of the area surrounding it. There 
are play areas, small eateries, lots of greenery and a rich 
variety of flowers. 

NOTHING IS HIGHER THAN VITOSHA             
The walk around Sofia cannot be completed without a 

visit to Vitosha - the fourth largest mountain in our country 
- the great wealth for the city, and its lungs.

Its highest peak is Cherni Vrah (2290 m), followed by 
Golyam Rezen (2277 m), Skoparnik (2227 m), Karachair 
(2208 m) and others.

There are several monasteries located on Vitosha: 
Bistritsa „St. St. Joachim and Anna“ - 2 km southeast 
from the village of Bistritsa; Dragalevski „Assumption of 
the Virgin“ - 1.5 km southwest from Dragalevtsi in Sofia; 
Kladnishki „St. Nicholas“ - on the western slopes, 1 km 
northeast from the village of Kladnitsa and others.

Tourists can visit any of the huts - „Aleko“, „Planinets“, 
„Septemvri“, „Tintyava“ and many others.

Sofia is a city where everyone can find their place, 
because this is the city that every day

EVER GROWING, NEVER AGING!
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КВАДРАТ 500 - най-новата и най-голяма сграда на Националната гале-
рия, е открит на 25 май 2015 г. В 28 зали на четири нива са изложе-
ни 1600 произведения на български и чуждестранни художници от  
богатия фонд на галерията, който наброява над 42 000 музейни единици. 
Началото на българската колекция се поставя през 1890-те. По-голямата 
част от чуждестранната колекция е формирана през 1980-те.

В експозицията са включени творби, представящи българското изкуство 
от средата на ХІХ век и от XX век, европейско изкуство от ХV-ХХ век, обра-
зци от Азия, Африка и Америка.

KVADRAT 500, the newest and 
largest building of the National 
Gallery, opened on 25 May 2015. 
Some 1,600 artworks from the 
gallery’s rich fund of over 42,000 
museum pieces by Bulgarian 
and foreign artists are exhibited 
in 28 halls on four levels. The 
Bulgarian collection dates back 
to the 1890s, while the greater 
part of the foreign collection was 
formed in the 1980s.

The exposition features works 
tracing the path of Bulgarian 
art from the mid-19th century 
and from the 20th century, 
European art from the 15th–19th 
centuries, and art exhibits from 
Asia, Africa and America.

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ
е най-големият художествен музей в България. Нейни филиали са: Двореца,  

Квадрат 500, Музеят за християнско изкуство, Музеят на социалистическото изкуство,  
Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство, къщи музеи.

ДВОРЕЦЪТ е построен непосредствено след Освобождението на България от 
османско господство (1878) и избирането на София за столица (1879). След 9  
септември 1944 тази най-представителна сграда в столицата се превръ-
ща в седалище на Министерския съвет. През 1953 държавата предоставя 
бившия дворец на Националната галерия и Националния етнографски музей. 
В забележителните с архитектурата си зали се показват временни излож-
би на българско и чуждестранно изкуство.

THE PALACE was built immediately 
after the Liberation of Bulgaria 
from Ottoman rule (1878) and 
following the selection of Sofia 
as the capital (1879). After 9 
September 1944, this most 
representative building in the 
capital became the seat of the 
Council of Ministers. In 1953, 
the state granted the former 
palace to the National Gallery 
and the National Ethnographic 
Museum.Temporary exhibitions 
of Bulgarian and foreign art are 
on display in the architecturally 
remarkable halls.
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THE NATIONAL GALLERY
is the biggest Bulgarian art museum. Its departments are: The Palace, Kvadrat 500,  

Museum of Christian Art, Museum of Socialist Art and  
Sofia Arsenal – Museum of Contemporary Art, house museums.

http://www.nationalgallery.bgМУЗЕЯТ ЗА ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО,
разположен в криптата на 
храм-паметника „Св. Александър 
Невски“, е създаден през 1965 като 
филиал на Националната галерия. 
Експозицията представя хрис-
тиянското изобразително изку-
ство по българските земи и е сред 
най-богатите колекции на икони в 
света. Времевият диапазон е от 
официалната християнизация на 
Римската империя през ІV век до 
Българското национално възраж-
дане през ХVІІІ - ХІХ в.

МУЗЕЯТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
ИЗКУСТВО е открит на 19 сеп-
тември 2011. В него се предста-
вят произведения от периода на  
социалистическото управление 
в България (1944-1989). В парк с 
площ от 7 500 кв. м са изложени 
над 70 творби на монументална-
та скулптура. В зала с площ от 
550 кв. м временни изложби на сю-
жетно-тематичен принцип по-
казват идеологическите форми на 
изкуството.

СОФИЙСКИ АРСЕНАЛ – Музей за съ-
временно изкуство е открит 
през 2011. Сградата от 1916 е не-
движима архитектурна култур-
на ценност с местно значение, 
част от историческия комплекс 
„Софийски Арсенал“. Временни из-
ложби на съвременно българско и 
чуждестранно изкуство.

THE MUSEUM OF CHRISTIAN ART,
housed in the crypt of the St 
Alexander Nevsky Cathedral, 
was established in 1965 as a 
branch of the National Gallery. 
The exhibition presents Christian 
figurative art on the Bulgarian 
lands and is among the richest 
collections of icons in the world. 
It covers the period from the 
official conversion to Christianity 
under the Roman Empire in the 
4th century to the Bulgarian 
National Revival in the 18th and 
19th centuries.

THE MUSEUM OF SOCIALIST ART 
opened on 19 September, 2011. 
It presents works from the 
period of Socialist rule in Bulgaria 
(1944–1989). Over 70 works 
of monumental sculpture are 
exhibited in a park covering 7,500 
sq.m. In a hall of an area of 550 
sq. m., temporary exhibitions 
based on a content and 
thematic principle show present 
ideological forms of art.

THE SOFIA ARSENAL – Museum of 
Contemporary Art opened in 
2011. The building from 1916 is an 
immovable architectural cultural 
property of local significance, 
part of the Sofia Arsenal 
historical complex. Temporary 
exhibitions of Bulgarian and 
foreign contemporary art.



ЩЕ НИ НАМЕРИТЕ
INFO POINT

Всеки работен ден
от 9.30 до 18.00 ч. 
в ТИЦ ”София”
бул. “Цар Освободител“ 22 
(в подлеза пред СУ “Св. 
Климент Охридски“)

Tourist Information Centre 
– Sofia
22 Tsar Osvoboditel Blvd.
(in the underpass of St 
Kliment Ohridski Sofia 
University)
Working Time:
Mon. – Fr. 09:30 – 18:00

tourist@info-sofia.bg 
Tel.: +359 2 491 83 44;  
         +359 2 491 83 45

Всеки работен ден
от 9.30 до 18.00 ч. 
в ТИЦ ”Ларго”
Метростанция  
”Сердика 2“

The Largo Tourist 
Information Centre
Metrostation Serdica 2

Working Time: 
Mon. – Fr. 09:30 – 18:00

largo@info-sofia.bg 
Tel.: +359 2 49 49 315

ЩЕ НИ НАМЕРИТЕ
INFO POINT

Всеки ден 
от 10.00 до 20.00 ч. 
в ”Читалнята” – 
най-нестандартната 
инфоточка в София. 
Намира се в Градската 
градина, близо до 
Народния театър 

Chitalnyata (The reading 
room) - The most unusual 
info-point in Sofia, In the 
City garden, Near the 
National Theatre
Working Time:
Mon. – Sun. 10:00 – 20:00

chitalnyata@gmail.com 
Tel.: +359 885 921 620

Всеки ден 
от 08.30 до 17.00 ч. 

в ТИЦ ”Банкя”
гр. Банкя, пл. ”Република”

Tourist Information Centre 
- Bankya
Located in Bankya

Working Time:
Mon. – Sun. 08:30 – 17:00

bankya@info-sofia.bg 
Tel.: +359 885 074 115

www.visitsofia.bg

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ 
ЦЕНТРОВЕ (ТИЦ) на Столична община

TOURIST INFORMATION CENTRES 
of Sofia Municipality

Не пропускайте да си свалите и 
мобилното приложение VisitSofia 
от Google Play и App Store.
Защото е безплатно, защото 
работи и в offline режим, защото 
ви предлага достъп до над 200 
обекта за настаняване, над 200 
заведения за хранене, над 160 
обекта за спорт и развлечение, 
информация за музеи, галерии, 
храмове, манастири, паметници и 
много други забележителности. 

Do not forget to download the 
VisitSofia mobile app from  
Google Play and App Store.
Because it’s free, because it works 
offline, because it offers you access 
to over 200 accommodation facilities, 
over 200, over 160 sports and 
entertainments facilities, museum 
information, galleries, temples, 
monasteries, monuments and many 
other landmarks. 
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 Район "Банкя" www.bankya.bg Bankya District

 Район "Витоша" www.raionvitosha.eu Vitosha District

 Район "Връбница" www.vrabnitsa.bg Vrabnittsa District

 Район "Възраждане" www.so-vazrajdane.bg Vazrajdane District

 Район "Изгрев" www.so-izgrev.bg Izgrev District

 Район "Илинден" www.ilinden.bg Ilinden District

 Район "Искър" www.raioniskar.bg Iskar District

 Район "Красна поляна" www.krasnapoliana.com Krasna Poliana District

 Район "Красно село" www.krasnoselo.net Krasno Selo District

 Район "Кремиковци" www.kremikovci.org Kremikovci District

 Район "Лозенец" www.lozenets.eu Lozenets District

 Район "Люлин" www.lyulin.bg Lyulin District

 Район "Младост" www.mladost.bg Mladost District

 Район "Надежда" www.so-nadejda.com Nadejda District

 Район "Нови Искър" www.novi-iskar.bg Novi Iskar District

 Район "Оборище" www.so-oborishte.com Oborishte District

 Район "Овча купел" www.ovchakupel.bg Ovcha Kupel District

 Район "Панчарево" www.pancharevo.org Pancharevo District

 Район "Подуяне" www.poduiane.info Poduiane District

 Район "Сердика" www.serdika.bg Serdika District

 Район "Слатина" www.so-slatina.org Slatina District

 Район "Средец" www.sredec-sofia.org Sredec District

 Район "Студентски" www.studentski.bg Studentski District

 Район "Триадица" www.triaditza.org Triaditza District

РАЙОНИ
НА СТОЛИЧНА 

ОБЩИНА

SOFIA
MUNICIPALITY 

DISTRICTS

СОФИЯ SOFIA



Район „Витоша“ е един от 24-те района на гр. София. Площта му е 123 квадратни километра. Наричан е „Зе-
леният“ район на София, заради неговото разположение в подножието на ПП „Витоша“ и находящите се в него 
гори и горски площи, които са около 7 630 хектара от цялата му територия. Разположени са в неговата южна 
част, в землищата на селата Владая и Мърчаево, и кварталите Княжево, Бояна, Симеоново и Драгалевци.

Кварталите в район „Витоша“ са своеоб-
разни „входове“ към планината. Красивата 
природа и чистият планински въздух са част 
от ежедневието на жителите на района и 
имат притегателен ефект не само за жите-
лите на столицата. Ежедневно посетители 
от цяла София, България и чужбина посе-
щават планината и забележителностите на 
район „Витоша” – Боянската църква, Бо-
янския водопад, Драгалевския манастир, 
местността „Златни мостове“, Националния 
исторически музей, княжевските минерални 
извори и провежданите по традиция събори 
в кварталите Бояна, Драгалевци, Симеоно-
во, Княжево, с. Владая и с. Мърчаево, които 
съхраняват традиции и фолклор от векове.
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гр. София 1618, кв. Павлово, ул. Слънце №2
тел.: 02/ 855 21 44  / e-mail: vitosha@sofia.bg

2 Slunce Str., Neighbourhood Pavlovo, 1618 Sofia
Tel.: +359 2/ 855 21 44  / e-mail: vitosha@sofia.bg

Районна администрация „Витоша“ под-
крепя и партнира в провеждането на мно-
жество планински и колоездачни състеза-
ния и туристически празници. 

В символ на района се превърна и Меж-
дународният фолклорен фестивал 
„Витоша“, който се организира ежегод-
но в продължение на 25 години и събира 
изпълнители от всички краища на света. 
През 2021 година ще се проведе 25-тото 
юбилейно издание на фестивала. 

Близостта на планината е 
предпоставка за развитието 
на зимни и летни спортове. 
Ежегодно в район „Витоша“ 
се организира ски състеза-
нието „Ски купи Витоша“, 
провежда се на различни 
писти в ПП „Витоша“ и събира 
участници от цяла София. 

ENG

Vitosha District is one of the 24 districts of city of Sofia. Its area is of 123 sq. km. It is called the “green” district of 
Sofia because of its location at the foot of the Vitosha National Park and the forests and forest areas located in it, which 
are about 7630 hectares of its entire territory. They are located in its southern part, in the lands of the Vladaya and 
Marchaevo villages, and the neighbourhoods of Knyazhevo, Boyana, Simeonovo and Dragalevtsi.

The Vitosha District neighbourhoods represent “entrances” to the mountain. The beautiful nature and the clean 
mountain air are part of the everyday life of the residents of the district and attract not only the ones living in the capital. 
Every day, visitors from all over Sofia, Bulgaria and abroad visit the mountain and landmarks of Vitosha District – 
the Boyana Church, the Boyana Waterfall, the Dragalevtsi Monastery, the Golden Bridges Area, the National History 
Museum, the Knyazhevo Mineral Springs, and the fairs held traditionally in the neighbourhoods of Boyana, Dragalevtsi, 
Simeonovo, Knyazhevo, the villages of Vladaya and Marchaevo, which preserve traditions and folklore for centuries.

The proximity of the mountain is a prerequisite for the development of winter and summer sports. The ski competition 
“Ski Cup Vitosha” is organised in Vitosha District annually. Every year it is held on different slopes in the Vitosha National 
Park and gathers participants from all over Sofia. 

Vitosha District Administration supports and partners in conducting numerous mountain and cycling competitions 
and tourist holidays. 

The Vitosha International Folklore Festival, held annually for 25 years and bringing together performers from all 
over the world, has become a symbol of the district. The 25th anniversary edition of the festival will be held in 2021.

VITOSHA  District 

www.raionvitosha.eu/bg/
www.facebook.com/RVitosha
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The communication and transport infrastructure is constantly 
developing within the Vrabnitsa District. Objects of paramount 
importance are the connection built between the Northern 
Speed Tangent with the Ring Road and the extension planned 
of Lomsko Shose Blvd. - one of the main entrances to Sofia. 
The transport infrastructure in the district is also provided by 
the network of the Sofia Metropolitan. The development of the 
transport communications makes the territory of Vrabnitsa 
District attractive for investments. In accordance with the 
General Development Plan of Sofia Municipality, territories with 

VRABNITSA DISTRICT
multifunctional purpose for public services, trade, harmless 
production, housing, sports and entertainment are formed 
around the main road arteries. Residential areas are developing 
near metro stations, as well as in the small settlements of 
Mramor and Voluyak; new and luxurious residential buildings 
are being built, transforming the appearance of the city by 
giving it a modern look. 
Every effort is made for the improvement of the area. The 
educational infrastructure for adolescents and the conditions 
for the care of children are being improved. Renovations of 
schools and kindergartens are being carried out and new 
technologies for energy efficiency are being introduced. Their 
buildings are being expanded to provide additional places. 
The construction of the sewerage network of the Moderno 

В рамките на район „Връбница“ непрекъснато 
се развива комуникационно-транспортната инфра-
структура. Обекти от първостепенно значение са ре-
ализираната връзка на Северна скоростна тангента с 
Околовръстен път, както и предвиденото разширение 
на бул. „Ломско шосе“ – един от основните входове 
на София. Транспортната обезпеченост в района е 
осигурена и от мрежата на Столичния Метрополитен. 
Развитието на транспортните комуникации превръща 
територията на район „Връбница“ в привлекателно 
място за инвестиции. 

В съответствие с Общия устройствен 
план на Столична община  около основни-
те пътни артерии се оформят територии с 
многофункционално предназначение за об-
ществено обслужване, търговия, безвредни 
производства, жилища, спорт и атракции. 
Развиват се жилищните зони в близост до 
метростанциите, както и в малките населени 
места Мрамор и Волуяк; изграждат се нови 
и луксозни жилищни сгради, които тран-
сформират облика на града, придавайки му 
съвременен вид. 

Полагат се максимум усилия за благоу-
строяването на района. Подобрява се обра-
зователната инфраструктура за подраства-
щите и условията за грижите за най-малките. 
Извършват се ремонти на училища и детски 
градини, като се внедряват нови технологии 
за енергийна ефективност. Разширява се 
сградният им фонд за осигуряване на до-
пълнителни места. Поетапно продължава 
изграждането на канализационната мрежа 
на кв. „Модерно предградие“, съпътствано 
от строителството на пътна инфраструктура 
по трасето ѝ. Целта е да бъде обновена и 
изградена цялата улична и канализационна 

РАЙОН
ВРЪБНИЦА
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СО – район „Връбница”
София 1228, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б

Sofia Municipality Vrabnitsa District
1228 Sofia, Nadezhda, Han Kubrat Blvd., block 328 B

e-mail: info@vrabnitsa.bg
www.vrabnitsa.bg

мрежа в квартала, в интерес на гражданите, за по-до-
бра жилищна среда. 

Видимо се промени с. Мрамор в последните 
години, където бяха извършени множество инфра-
структурни и благоустройствени дейности.

Социалната дейност е един от приоритетите в ра-
ботата на район „Връбница“. Тя е насочена към гаран-
тиране на равни права и осигуряване на равен достъп 
до всички сфери на обществения живот на децата и 

Predgradie Neighbourhood continues in stages, accompanied 
by the construction of road infrastructure along its route. 
The aim is to renew and build the entire street and sewerage 
network in the neighbourhood in the interest of citizens for a 
better living environment. 
The village of Mramor has visibly changed in recent years as 
many infrastructural and public works have been carried out.
Social activity is one of the priorities of the work of Vrabnitsa 
District. It is aimed at ensuring equal rights and equal access to 
all spheres of public life of children and adults at risk, namely 
people with disabilities, the elderly over 65, single mothers, 
disadvantaged people and others. Since 2019, personal 
assistance aimed at people with disabilities has been made 
available to meet their individual needs of personal, domestic 

or social nature for their full socialisation in the community 
and for respect for their personal dignity. For years, the 
services „Personal Assistant“, „Social Assistant“ and „Domestic 
Assistant“ have been provided in the home environment, 
including medical and psychological assistance, rehabilitation 
and specialised transport. Support for disadvantaged people 
continues to be provided in the context of the COVID-19 
pandemic.

ENG

възрастните от рискови групи, 
а именно хора с увреждания, 
възрастни хора над 65 години, 
самотни майки, хора в нерав-
ностойно социално положение 
и др. От 2019 г. се предоставя 
лична помощ, насочена към 
хората с увреждания, отгова-
ряща на индивидуалните им 
потребности от личен, дома-
шен или социален характер, за 
пълноценната им социализа-
ция в обществото и за зачитане 
на личното им достойнството. 
Години наред са предоставяни 
услугите „Личен асистент“, „Со-
циален асистент“ и „Домашен 
помощник“ в домашна среда, 
включително медицинска и 
психологическа помощ, реха-
билитация и специализиран 
транспорт. Подкрепата за хора-
та в неравностойно положение 
продължава да се предоставя 
и в условията на пандемията от 
COVID-19.

21



В детските градини и училищата на район 
„Нови Искър” са осигурени оптимални мате-
риални условия за обучението и възпитанието 
на децата от квалифициран педагогически и 
ръководен персонал.

Районът има богата история и традиции, съх-
ранявани и доразвивани от местното населе-
ние. Формирани са многобройни клубове, са-
модейни и творчески колективи. 

Благодарение на красивата природа, уникал-
ните забележителности и близостта до сто-
лицата, район „Нови Искър” целогодишно 
привлича все повече любители на туризма 
и природата. Ескперти прогнозират тук бум 
на туризма, предвид откритите чрез геоло-
го-проучвателни сондажи минерални извори 
в два квартала на гр. Нови Искър – кв. Кума-
рица и кв. Гниляне, както и в селата Кътина, 
Чепинци и Световрачене. 

Район „Нови Искър” е богат и на културно-ис-
торически забележителности, най-известни 
сред които са Курилският манастир „Св. Иван 
Рилски”, църквата „Св. Петка” и манастирът 
„Св. Теодор Стратилат” в с. Балша, църквата 
„Св. Възнесение Господне” в с. Кътина, ма-
настирът „Свети Три светители” в с. Чепинци, 
манастирът „Свети Димитър” в с. Подгумер, 
църквата „Св. Николай Мирликийски” в с. Не-
гован и 44-те паметника с историческо значе-
ние, като крепостта „Белиград” и природният 
феномен „Кътински пирамиди”. 

На изключителна почит сред всички възрасти 
в район „Нови Искър” е и спортът. Футболът е 
представен от няколко отбора, играещи в ре-
гионалните дивизии на БФС. Целогодишно на 
мултифункционалните спортни площадки се 
организират футболни турнири за аматьори, 
национални турнири по офф-роуд, междуна-
родни турнири по колоездене, национални 
състезания по карате и лека атлетика. 

РАЙОН НОВИ ИСКЪР

Разположен на южния склон на красивата Стара планина, 
район „Нови Искър” е вторият по големина от 24-те района 
на Столична община. Състои се от административен 

център – едноименният град Нови Искър, обявен за такъв 
през 1974 г., който е съставен от пет квартала (Славовци, 
Кумарица, Курило, Изгрев и Гниляне) и дванадесет кметства 
– Балша, Мировяне, Житен, Доброславци, Кътина, Подгумер, 
Световрачене, Кубратово, Негован, Чепинци, Локорско и 
Войняговци.

Район „Нови Искър” е сред атрактивните за инвестиции 
столични райони. Основно негово предимство са географското 
му местоположение като пресечна точка на различни важни 
пътни артерии, както и добре обособените и комуникативни 
индустриални зони, където дейността си развиват едни от 
най-големите фирми данъкоплатци в страната. Местната 
индустрия е с национално значение и е профилирана най-вече 
в цветната металургия, керамиката, химията и други продукти 
за строителството.

Район „Нови Искър” е място, което създава изключително 
благоприятна атмосфера за развитие на бизнеса, културата, 
туризма и спорта, като заедно с това осигурява добри усло-
вия за живот. Сред приоритетите на района са съхраняване на  
съществуващите културни структури, традициите, обичаите и 
създаване на условия за развитие на културата.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА - 
РАЙОН “НОВИ ИСКЪР” 
гр. Нови Искър, п.к. 1281 

SOFIA MUNICIPALITY
NOVI ISKAR DISTRICT 
1281 Town of Novi Iskar 

тел./tel: +359 2/ 936 11 14; 
                +359 2/ 991 72 30 
info@novi-iskar.bg             
www.novi-iskar.bg

Located on the southern slope of the beautiful Balkan Mountains, Novi Iskar 
District is the second largest of the 24 districts of the Capital Municipality. It consists 
of an administrative centre - the eponymous town of Novi Iskar, recognised as a town 
in 1974 and consisting of five neighbourhoods (Slavovtsi, Kumaritsa, Kurilo, Izgrev 
and Gnilyane), and twelve settlements - Balsha, Mirovyane, Zhiten, Dobroslavtsi, 
Katina, Podgumer, Svetovrachene, Kubratovo, Negovan, Chepintsi, Lokorsko and 
Voinyagovtsi.

Novi Iskar District is among the extremely attractive for investment capital 
districts. Its main advantage is its geographical location as a crossroads of various 
important roads, as well as well-defined and communicative industrial zones, where 
some of the largest taxpayers in the country operate. The local industry is of national 
importance and specialises mainly in non-ferrous metallurgy, ceramics, chemistry and 
other construction products.

Novi Iskar District is a place that creates an extremely favourable atmosphere for 
the development of business, culture, tourism and sports, while providing good living 
conditions. Among the priorities of the district are the preservation of existing cultural 
structures, traditions, customs and the creation of conditions for cultural development.
In the kindergartens and schools of the Novi Iskar District, optimal material conditions 
have been provided for the education and upbringing of the children by qualified 
pedagogical and managerial personnel. 

The district has a rich history and traditions, preserved and further developed by 
the local population. Numerous clubs, amateur and creative teams have been formed. 

Thanks to the beautiful nature, the unique sights and the proximity to the capital, 
the Novi Iskar District attracts more and more lovers of tourism and nature all year 
round. Experts predict a boom in tourism in the district, given the mineral springs 
discovered through geological exploration in two neighbourhoods of town of Novi 
Iskar – Kumaritsa and Gnilyane – as well as in the villages of Katina, Chepintsi and 
Svetovrachene. 

Novi Iskar District also has a number of cultural and historical landmarks, the 
most famous of which are the Kuril Monastery “St. Ivan Rilski”, the Church “St. Petka” 
and the Monastery “St. Theodore Stratilat” in the village of Balsha, the church „Holy 
Ascension of the Lord” in the village of Katina, the Monastery “Holy Three Saints” in the 
village of Chepintsi, the Monastery “St. Dimitar” in the village of Podgumer, the Church 
“St. Nikolai Mirlikiyski” in the village of Negovan, and the 44 monuments of historical 
significance, such as the Beligrad Fortress and the natural phenomenon “Katynski 
Pyramids”. 

Sports are also highly respected among people of all ages in the Novi Iskar 
District. Football is represented by several teams playing in the regional divisions 
of the Bulgarian Football Union. Amateur football tournaments, national off-road 
tournaments, international cycling tournaments, national karate and track and field 
competitions are organised all year round on multifunctional sports grounds. 

NOVI ISKAR DISTRICT 
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Район СЕРДИКА
Район “Сердика” е пътният възел на столицата. На територията му се намират Централна 
автогара и Централна ЖП гара, откъдето гражданите на София поемат към различни точки на 
страната и чужбина, спирки на Софийското метро. 
Тук са разположени 11% от промишлените предприятия на столицата – основно в отраслите 
транспорт, енергетика, лека промишленост и машиностроене. 

На територията му се намират Цен-
тър за градска мобилност, СРЗИ, 
Топлофикационен район „София”, 
Митница „София“, банки, пощенски 
станции и др.
Богато е историческото минало на 
района с паметниците на културата 
от местно и национално значение - 
сградата на 48 ОУ ”Йосиф Ковачев”, 
къщата-музей „Веле Митров” в кв. 
Бенковски, Лъвов мост, Военният 
мавзолей – Костница и др.
Лъвов мост е не само символ на 
район „Сердика“, но и една от забе-
лежителностите на град София. Про-
ектът му е на фирма “Братя Прошек”, 
а четирите лъвски бронзови фигури 
са изработени от виенската фирма 
“Вагнер”. 

Serdika District is the road junction of the capital. 
On its territory are situated the Central Bus Station and the 
Central Railway Station, from where the citizens of Sofia can go 
to different parts of the state and abroad, stations of the Sofia 
metro. 
11% of the industrial enterprises of the capital are located here 
– mainly in the sectors of transport, energy, light industry and 
mechanical engineering. 
The Urban Mobility Centre, Capital Regional Health Inspectorate, 
Regional Heating Station „Sofia“, Customs „Sofia“, banks, post 
offices and others are located on its territory.
For a clean and beautiful urban environment, in recent 
years a number of playgrounds in Serdika District have been 

reconstructed and modernised and various green areas in the 
inter-block spaces have been improved with citizens’ help.
The rich historical past of the district is evidenced by the many 
cultural monuments of local and national importance – the 
building of 48th Primary School „Yosif Kovachev“, the House-
Museum „Vele Mitrov“ in Benkovski neighbourhood, Lions’ 
Bridge, etc. Among the landmarks is the Military Mausoleum 
– Kostnitsa.
The Lions’ Bridge is not only a symbol of the Serdika District, but 
also one of the landmarks of city of Sofia. The Proshek Brothers 
Company made its project, and the four lion bronze figures 
were made by the Viennese company Wagner. 
Another landmark is the Obradov Monastery “St. Mina” – 
Benkovski neighbourhood. Here, every year on 11th of November 
is celebrated the holiday dedicated to the Holy Great Martyr Mina.24



помощта на гражданите са облагородени зелените 
площи в междублоковите пространства.
На територията на район „Сердика“ функционират 
8 детски градини, 4 частни детски градини, детска 
ясла, 4 основни и 2 средни училища, Обединено учи-
лище, 2 Профилирани гимназии - по изобразително 
изкуство и с интензивно изучаване на румънски език, 
Професионална гимназия по железопътен транспорт.
Седемте народни читалища дават своя принос за раз-
витието на културата, самодейното изкуство и запаз-
ването на ценностите и традициите.

СО – район „Сердика“ / София 1202
бул. „Княгиня Мария Луиза“ 88

Sofia Municipality - Serdika District
Sofia 1202 / 88 Knyaginya Maria Luiza Blvd.

Tel.: +359 2/ 832 50 65; +359 2/ 921 80 19
e-mail: kmet.serdika@abv.bg

www.serdika.bg
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In recent years, with the help of donors, the Church „St. Petka“ 
and the Church „St. Ekaterina“ in Orlandovtsi neighbourhood 
have been renovated, and the Sunday school has been restored.
On the territory of Serdika District there are 8 kindergartens, 
4 private kindergartens, a nursery, 4 primary and 2 secondary 
schools, United School, 2 profiled high schools – in fine arts and 
with intensive study of Romanian language, Vocational High 
School in Railway Transport.
The seven community centres, the municipal kindergartens and 
schools hold various cultural events every year.
The sports infrastructure is well developed on the territory of 
Serdika District. Sports fields and fitness grounds have been 
built and outdoor fitness equipment have been installed. Sports 
events and projects are organised annually to promote sports 
among adolescents and protect the lives and health of children. 

Друга забележителност 
е Обрадовският манастир 
“Св. Мина” – кв. Бенковски. 
Преданието разказва, че 
през XI в. на това място е 
имало манастирски ком-
плекс, който през вековете 
бива заличен от османски 
нашествия и кръстоносни 
походи, а през периода 
1942–1945 г. е възстановен. 
Всяка година на 11 ноем-
ври се чества празникът, 
посветен на Свети вели-
комъченик Мина. През по-
следните години с помощта 
на дарители са обновени 
храмовете „Света Петка“ 
и „Света Екатерина“ в кв. 
Орландовци, възстановено 
е и Неделното училище 
към тях.
За чиста и красива градска 
среда в район “Сердика” 
много добре са поддържа-
ни градинките, парковете 
и зелените площи, рекон-
струирани и модернизира-
ни са детски площадки, с 
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Район „Сердика“, съвместно с народните читалища, 
общинските детски градини и училища, ежегодно 
провежда културни събития - „Да съхраним бъл-
гарското - Ден на любителското художествено твор-
чество“, Народен обичай „Тодоровден” /наричан още 
„Конски Великден“/, Празник на културата и изкуства-
та – по случай Деня на славянската писменост и кул-
тура, „Събор на родовете“ – празник на кв. Бенковски, 
„Петковден“ - празник на кв. Орландовци и др.
В район „Сердика“ е добре изградена и достъпна за 
гражданите и спортната инфраструктура - спортни иг-
рища и фитнес площадки с монтирани фитнес уреди 
за спорт на открито. Ежегодно се организират спорт-
ни събития и проекти за популяризиране на спорта 
сред подрастващите и опазване на живота и здравето 
на децата. 



Слатина е един от 24-те района на София, предпо-
читан от младите хора заради близостта до цен-
търа на София, както и поради големите бизнес 
центрове, разположени в близост. Изобилието от 
училища, детски градини и детски ясли е също 
основна причина за избор при оценяването на ра-
йона.
На левия бряг на преминаващата през Слатина 
река могат да бъдат открити останките на Неолит-
но селище, с размер близо 1 кв. км. 
Слатина е също така предпочитан домакин на кул-
турни и концертни събития. На територията ѝ се 
намират няколко зали за представления и стади-
они. Районът е дом на най-голямата закрита зала 
в България – Арена Армеец. 

ИКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ
Слатина е предпочитана бизнес и индустриална 
зона в София. Основни фактори, допринасящи за 

интереса на индустрията в района, 
са големите отворени простран-
ства, достъпни за бизнеса, както и 
местоположението и транспорта в 
района.
Тук са офисите на някои от основ-
ните минни и строителни компании 
в България. Завод „Електроника“, 
пионер в Българската електронна 
индустрия, се намира в Слатина.
Най-големият хранителен пазар на 
Балканския полуостров се намира в 
индустриалната зона и подслонява 
над 300 компании, които споделят 
300 000 кв.м. площ.

ЛЕТИЩЕ

Летището се състои от два терми-
нала, има планиран трети терминал 
като допълнително разширяване. 
То е основно седалище за админи-
страцията на Луфтханза, както и за 
сервиза на компанията. Летището 
е използвано за поддръжка и по-
правки на самолети.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Районът има 8 общински и 
няколко частни училища, 8 

СЛАТИНА 
 КАЗВА „ЗДРАВЕЙ“
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общински детски градини, 
3 общински детски ясли и 
университетите:
•  Висше училище по 

транспорт „Тодор 
Каблешков”

•  Факултет по приложни 
изкуства към Национална 
художествена академия

•  Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“

•  Национална музикална 
академия „Проф. Панчо 
Владигеров“

Допълнителен притегателен 
фактор за бизнеса е 
Българската академия на 
науките.

СПОРТ

Слатина има няколко 
закрити тренировъчни 
съоръжения за 
разнообразни спортове, 
като бадмингтон, волейбол, 
баскетбол, футбол,  и 
клубове за бойни изкуства – 
от традиционни до модерни, 
западни и източни. 

Наскоро Слатина е 
добавена в списъка за 
райони с достъпни за 
вземане под наем скутери, 
както и за коли под наем, 
таксувани на минута.

Слатина е притегателно 
място за IT сектора и 
много водещи компании в 
сферата предпочитат да 
разположат офисите си на 
територията на района.

Slatina is one of 24 local districts of 
Sofia, a preferred region for young 
people, due to its proximity to central 
Sofia, as well as major business hubs 
located nearby. The abundance of 
schools, kindergartens and nurseries 
is also a major driving force of district 
ratings.
On the left bank of the passing river 
the remnants of a Neolithic village 
can be found. The village size was 
relatively 1 square kilometer. 
Slatina is also the preferred host 
to cultural and concert events due 
to its numerous performance halls 
and stadiums offering great cultural 
experience and constant flow of visi-
tors. The municipality is home to one 
of the biggest multi-purpose indoor 
arenas in Bulgaria. 
Economy and Growth
Slatina is one of the most preferred 
residential areas in Sofia this has not 
stopped it from being the preferred 
business and industrial zone in 
Sofia too. Major contribution factors 
towards industrial interest in the 
area are due to its large open spaces 
made available to businesses, as well 
as location and transport in the area. 
Offices of some of the main min-
ing and construction companies in 
Bulgaria is here. “Electronica Works”, 
a pioneer in Bulgarian electronic 
industry, is positioned in Slatina.
The largest food marketplace on the 
Balkan peninsula is located within 
our industrial zone and it houses 
over 300 companies that share 
300,000m2 (square meters) of space.
Airport
Sofia Airport is comprised of 2 
terminals with a 3rd terminal being 
planned as an additional extension. It 

SLATINA
 SAYS HELLO

is a major hub for Lufthansa administration, as well 
as Lufthansa engineering. 
The airport is used for maintenance and plane 
repairs. 
Education and Science
The area has 8 public and a number of private 
schools, 8 public kindergartens, 3 public nurseries 
and the universities: 

• Higher School of Transport Todor Kableshkov 
• Faculty of Applied Arts at the National Art Academy
• Sofia University St. Kliment Ohridski 
• National Musical Academy Prof Pancho Vladigerov

Furthermore, an additional major gravity factor for 
business is the Bulgarian Academy of Science.
Sports
Slatina has several indoor training facilities for a 
range of sports such as badminton, volleyball, bas-
ketball, football, clubs for martial arts ranging from 
traditional and modern, western and eastern alike. 
Within a few minutes’ drive from the industrial zone 
we have the largest Bagua Zhang training hall. 

Recently Slatina has been added to the list of 
accessible areas by rented scooters, as well as 
rented cars charging on a per minute basis.

Slatina is an attractive place for the IT sector and 
many leading companies in the field prefer to 
locate their offices in the district.

СО – район „Слатина“
гр. София, бул. „Шипченски проход” 67 

Sofia Municipality - Slatina District
Sofia, 67, Shipchenski prohod Blvd.

Тел./Tel.: +359 2/ 870 55 32  
e-mail: info@so-slatina.org 

www.so-slatina.org 

ENG
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА 
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ 
И ИНВЕСТИЦИИ

Предлага напълно безплатно 
съдействие, съобразено със 
специфичните изисквания и 
нужди на всеки проект. Можете 
да разчитате на нашата подкрепа 
във всеки етап на създаване 
на бизнес – от първоначалното 
събиране на данни, анализа на 
бизнес климата,  осигуряването 
на подходящи контакти, съвети 
за търсене на най-добрите 
служители и експерти, подкрепа 
при избор на място за офис/ 
производствена база и др.

МИСИЯТА НА АГЕНЦИЯТА
е да подкрепя развитието на
гр. София като модерен, 
прогресивен, иновативен, 
интелигентен и зелен град, 
притегателно и предпочитано 
място за стартиране и развитие 
на бизнес, развойни дейности, 
стартъп и предприемачески 
проекти от български и 
чуждестранни организации.

АГЕНЦИЯТА ПРЕДЛАГА 
консултации за изискванията 
на местното и националното 
законодателство, оценка на 
бизнес средата и възможностите в 
конкретна индустрия.

НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ 
публично-частните партньорства 
между Общината, чуждите и 
местните фирми в изграждането 
на обществено полезна 
инфраструктура и подобряването 
на качеството на живот.
Агенцията поощрява 
взаимодействието между бизнеса 
и българските университети, 
академии, училища и научни 
институти, за по-добро развитие и 
планиране на човешкия капитал.

https://investsofia.com
e-mail: contact@investsofia.com

гр. София
ул. „Генерал Гурко“ 12, ет. 4 
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SOFIA INVEST AGENCY (SIA) 
offers end-to-end investment services, tailored 
according to your specific needs. The services 
cover every stage of setting up a business in Sofia, 
ranging from initial data collection and opportunity/
benchmark analysis to networking and the actual 
business launch.

OUR MISSION
is to support Sofia to develop as a modern, 
innovative and green city; an attractive and preferred 
place to start and grow a business by local and 
foreign companies.

WE SUPPORT SOFIA
in creating, attracting, retaining and inspiring 
talented professionals – entrepreneurs and 
researchers – that will help turn the city into a center 
of innovation for high value-added industries.

WE SUPPORT INTERNATIONAL COMPANIES 
with business services, industry specific information 
and contacts, as well as with finding appropriate 
sites/locations and/or expertise/employees.

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS – 
we support and facilitate PPP between Sofia 
Municipality and foreign and local businesses.

BRIDGING BUSINESS AND ACADEMIA
is our priority, reflecting in improved planning and 
availability of skilled and professional human capital.

SOFIA INVEST AGENCY
(SIA)

1000 Sofia, Bulgaria 
12 „General Gourko“, 4 fl.

29



Женски пазар е най-старият пазар в София. Създаден е още 
в края на XIX век, когато София става столица. Тогава 
хората от околните села идват да продават произведените 

в стопанствата си стоки на този пазар. Намира се в историческия 
център на града – в центъра, близо до Лъвов мост – някогашния вход 
на София, и е жива история в развитието на търговските отношения 
в града. В момента тук може да се види стара градска архитектура, 
съчетана с модерни павилиони и търговски обекти за продажба 
на пресни плодове, зеленчуци и хранителни стоки. В последните 
години тук се заселват и всички новодошли търговци от Близкия 
изток с характерните за този свят стоки. Толерантността на жителите 
на София сякаш е запечатана в това място – тук се намират храмовете 
на всички вероизповедания в София – православният „Св. св. Кирил 
и Методий“, създаден през 1892 г., еврейската синагога, джамията 
„Баня Башъ“, римокатолическият храм „Св. Йосиф“, румънският 
православен храм „Св. Троица“.
През 2014 г. архитектурата на Женски пазар е обновена от управля-
ващото го общинско дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД със 
средства от европейската инициатива „Джесика“. 
Пазарът предлага винаги пресни храни. Мултикултурната градска 
среда в района допълнително обогатява пазарната среда и дава въз-
можност на посетителите да направят голям избор на вносни стоки от 
района на Близкия изток, арабски подправки, да посетят ресторан-
ти с екзотична храна. Наоколо има множество заведения за бързо 
хранене и кафетерии „накрак“, детски кът, зони за отдих, фермерски 
сектор. На територията му се провеждат много кулинарни и културни 
фестивали, които го развиват като градска среда. 
Женски пазар е и единственият пазар с арт пространство – това е 
галерия „Сердика“ - средище на съвременното българско изку-
ство. Мястото е и атрактивна туристическа дестинация, интересът 
към която се провокира от колоритността на търговците и стоките и 
автентичната градска архитектура. Всекидневно той се посещава от 
множество столичани и гости на града ни, които отнасят със себе си 
освен типични български сувенири и стоки, и спомен за един чудесно 
преживян ден.

ЖЕНСКИ ПАЗАР - МОДЕРНОТО ГРАДСКО ПРОСТРАНСТВО  
ВЕЧЕ И С ОНЛАЙН ДОСТАВКИ

От няколко месеца Женски пазар вече предла-
га и онлайн доставки на български производи-
тели и фермери. 
На www.e-pazar.bg могат да се поръч-
ват широк асортимент от български млечни 
и месни продукти, вино, козметика, био храни 
и био продукти. А всяка събота Женски пазар 
е домакин на Фермерски Женски пазар, на кой-
то столичани и гости на града могат да си 
напазаруват фермерски еко продукти българ-
ско производство. За улеснение на софиянци 
Женски пазар отвори и специален Фермерски 
магазин, в който могат да се намерят богата 
гама фермерски продукти. 
Ръководството на „Пазари Възраждане“ ЕАД, 
общинското дружество, което стопанисва Жен-
ски пазар, продължава да работи активно по 
преобразяването на мястото в модерно градско 
пространство, с което може да се гордее всеки 
европейски град. 
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Zhenski Pazar Market is the oldest market in Sofia. It was established at the end of the 19th century, when Sofia became the capital 
city. Then the people from the surrounding villages came to sell the goods produced in their farms on this market. The market is 
located in the historic center of the city – the center, near Lions’ Bridge-the former entrance of Sofia, and is a living history in the 
development of trade relations in the city. At present, old urban architecture can be seen here, combined with modern pavilions and 
shops selling fresh fruits, vegetables and groceries. In recent years, all new traders from the Middle East have settled here with the 
typical goods of this world. The tolerance of the people of Sofia seems to be sealed in this place – here are located the temples of all 
the official religious communities in Sofia – the „Saints Cyril and Methodius” Orthodox church, built in 1892, the Jewish synagogue, 
the „Banya Bashi” Mosque, the Catholic Cathedral „St. Joseph” and the Romanian Orthodox Church „Holy Trinity”.
In 2014, the architecture of the Zhenski Pazar Market was renovated by the managing municipal company „Pazari Vazrajdane” Ltd. 
with funds from the European initiative „JESSICA”.
The market always offers fresh food. The multicultural urban environment in the area enriches further the market environment, 
allowing visitors to choose from abundant selection of imported products from the Middle East, Arabis spices, to visit restaurants 
who offer exotic meals. There are many fast-food restaurants and cafés, children’s playground, recreation areas and farming sector 
nearby. Many culinary and cultural festivals are held on its territory, which develop the market as an urban environment.
Zhenski Pazar Market is the only market that has an art area – the „Serdika” Gallery – a center of contemporary Bulgarian art. This 
place is also an attractive tourist destination, and the interest in it is provoked by the vibrancy of the merchants and their merchandise 
and the authenticity of the urban architecture. Every day it is visited by numerous citizens and guests of our city, who take with them 
non only some of the typical Bulgarian souvenirs and products, but also the fond memory of a well-spent day.
For several months now, the Zhenski Pazar Market has been offering online delivery of Bulgarian producers and farmers. A wide 
range of Bulgarian diary and meat products, wine, cosmetics, organic food and products can be ordered at: www.e-pazar.org. 
Every Saturday Zhenski Pazar Market hosts a Farm Zhenski Pazar Market, where residents and guests of the city can buy farm eco 
products produced in Bulgaria. For the convenience of the residents of Sofia, Zhenski Pazar Market opened a special Farmer’s Shop, 
where you cand find a wide range of farm products. 
The management of the municipal company „Pazari Vazrajdane” Ltd. that manages Zhenski Pazar Market, continues to work 
actively to transform the place into a modern urban area, which every European city can be proud of. 

 „Пазари Възраждане“ ЕАД
 София, България

 ул. Цар Самуил 90Б 

„Pazari Vazrajdane” Ltd. 
 Sofia, Bulgaria

  90B Tsar Samuil Street

+ 359 2 983 21 84
office@pazari-vazrajdane.com

pazari-vazrajdane.com

ZHENSKI PAZAR MARKET - MODERN URBAN AREA 
PROVIDING ONLINE DELIVERY NOW
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Повече услуги, повече качество, повече 
удобство и гарантирана сигурност - това са ос-
новните цели на Центъра за градска мобилност 
на Столичната община. Устойчивата политика 
на града да инвестира в развитието на метро-
то, в нови превозни средства, както и в мерки 
за превръщането на обществения транспорт в 
предпочитан от гражданите, са ключови при из-
пълнението на тези задачи. 

Приоритет за обществения транспорт е в градския 
трафик той да се превърне в един от най-предпо-
читаните начини за придвижване от гражданите. 
Системата за контрол на трафика позволява да се 
следи движението и да се дава предимство на об-
ществения превоз. За клиентите на ЦГМ от години 
използването на виртуалните табла и интерактив-
ната карта с маршрутите на различните линии от 
сайта на дружеството е предпочитана услуга. 

Специално за пътниците, както и за всички, кои-
то използват услугите на паркирането, е създа-
ден вайбър чатбот. През него всеки, който иска, 
може не само да научава последните новини, да 
търси информация за маршрути, спирки, връзки 
между различните линии и касите за продажба на 
превозни документи, но може да плати директно 
престой в зоната за платено паркиране. На финала 
на официалния старт е и новата интегрирана сис-
тема за пътувания. Тя има много функционално-
сти, които позволяват онлайн купуване на всички 
видове превозни документи, бързата им валида-
ция в превозните средства, видеонаблюдение във 
всяко превозно средство и събиране на аналитич-
ни данни, които позволяват бърза реакция при 
определяне на маршрутите и по-малко чакане на 
спирките. 

С цел по-голям ред в паркирането в милионна 
София, непрекъснато се подобряват услугите за 
по-бързо издаване на винетни стикери за живу-
щите, както и засилване на контрола по улиците. 
ЦГМ вече има свое контролно звено, което позво-
лява да бъдат налагани фишове при нарушения 
по ЗДП, които не изискват да се поставят скоби 
или да се използва „паяк“. Подаването и плаща-
нето на основните услуги в паркирането е онлайн. 
Част от политиката на дружеството е възстановя-
ването на тротоарите, които са в обхвата на зоната, 
и инвестиране в изграждането на нови паркинги. 
Един от тях вече действа на метростанция „В. Лев-
ски“, а в момента се изгражда още един в район 
„Надежда“.

Над 80% от превозните средства в обществения 
транспорт вече са  подменени. Инвестицията 
на Столичната община е насочена основно към 
екологично чисти автобуси, които са удобни и 
сигурни за пътниците. Само в автобусния транс-
порт към момента има 712 превозни средства, 
от които 80% са нископодови, а близо 70% са 
климатизирани. Почти всички са с двигатели с 
Евронорма Евро 6. През настоящата година сто-
личани ще получат още 82 електробуса по евро-
пейски програми. Тази година ще бъде обновен 
на 100% и тролейбусният транспорт, а в града 
вече функционира и третата линия на метрото. 
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SOFIA URBAN MOBILITY CENTRE
WITH NEW AND MORE SERVICES IN 
PUBLIC TRANSPORT AND PARKING

„ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД / гр. София 1202 / бул. „Кн. Мария Луиза“ 84

URBAN MOBILITY CENTER / 84 Knyaginya Maria Luiza Blvd., 1202 Sofia

www.sofiatraffic.bg

A Viber chatbot has been created especially 
for the passengers, as well as for all who use 
the parking services. Through it, users can 
learn the latest news, search information 
about routes, stops, connections between 
the various lines and offices for sale of 
transportation documents and parking 
vouchers, and pay directly for a parking in 
the short-term paid parking zones. 
The new integrated fare collection system 
is at its final stage of launching. The system 
has many features that allow online 
purchase of all types of transportation 
documents, fast validation in vehicles, 
video surveillance in all vehicles and 
analytical data gathering, allowing quick 
response when determining routes and 
assuring less waiting time.
The services for fast issuing of residential 
parking permits, as well as increased street 
control are constantly being upgraded in 
order to improve parking in the million 
population city. Sofia Urban Mobility Centre 
established a control team to issue fines for 
violations of the Road Traffic Act, instead 
of using wheel clamps or towing-away. 
Despite its recent introduction, the measure 
shows increasing effect. The application 
and payment for the main parking services 
is online. Part of the company‘s policy is 
renewing the sidewalks within the short-
term paid parking zones and investing in 
the construction of new parking lots. A new 
parking lot is already operating at „Vasil 
Levski” metro station, and another one is 
under construction in Nadezhda district.

Additional services, increased quality, convenience and guaranteed 
security – these are the main goals of Sofia Urban Mobility Centre in Sofia 
Municipality. To fulfill them the city has sustainable policy for investment in 
the metro development, new vehicles, as well as measures to make public 
transport a preferred transport mode by the citizens. More than 80% of 
the public transport vehicles have already been renewed. The investment 
of Sofia Municipality is mainly focused on environmentally friendly buses, 
providing comfort and safety to the passengers. Currently the bus fleet 
operates with 712 vehicles 80% of which are low-floor and nearly 70% 
air-conditioned. Most of their engines comply with the Euro 6 standard. 
This year the European funding programs will provide 82 electric buses 
to Sofia citizens, the trolleybus fleet will be 100% renewed and the third 
metro line is already operating in the city. The priority is to turn the public 
transport in one of the most preferred transport modes in the city traffic 
for the citizens. The traffic control system allows traffic monitoring and 
provides possibility to give priority to public transport. Using the virtual 
boards and the interactive map of the routes on the SUMC website has 
been a preferred service for years for the public transport users.

Снимки: Зорница Митин за Центъра за градска мобилност
Photos: Zornitsa Mitin for Urban Mobility Centre
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СОФИЯ 1142, БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №54 | 54 VASIL LEVSKI BLVD., SOFIA 1142 | +359 700 18277

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – 
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД

Българските минерални води и калонаходища нямат еквивалент и аналог в Европа. По физико-хи-
мична характеристика са застъпени всички видове минерални води с температура от 18-20° до 100°С 
– по-слабо и по-силно минерализирани; хидрокарбонатни, сулфатни, хлоридни, натриеви, калциеви, 
магнезиеви; съдържащи лечебни газове – въглекисели, сулфидни, радонови; с биологично активни 
микроелементи – силициеви, флуорни, йодно-бромни, желязосъдържащи и други.  В структурата на 

„СБР – НК” ЕАД влизат 13 болници в райони, богати на естествени лечебни фактори – минерални води, лечебна кал и 
подходящ микроклимат, което е 60% от пазара на медицинските услуги в България в областта на физикалната и рехабили-
тационна медицина. В тях се извършва лечение и рехабилитация, научна и учебна дейност. Дълготраен ефект от рехабили-
тацията се постига при следните групи заболявания: 

• сърдечно-съдови, ендокринни и функционални забо-
лявания на централната нервна система: Наречен, Велин-
град, Вършец, Банкя; 

• дегенеративни, възпалителни и посттравматични за-
болявания на опорно-двигателен апарат: Баня-Карловско, 
Павел баня, Кюстендил, Баните-Смолянско, Велинград, 
Поморие, Вършец, Хисаря, Момин проход, Сандански, 
Банкя, Овча могила, Наречен; 

• стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни, бъбречни и 
урологични заболявания: Хисар, Баните-Смолянско; 

• възпалителни и алергични заболявания на дихателна-
та система: Сандански, Момин проход, Велинград; 

• заболявания на периферната нервна система и оста-

тъчни явления след заболявания на централната нервна 
система: Павел баня, Баня-Карловско, Наречен, Момин 
проход, Поморие, Кюстендил, Баните-Смолянско, Велин-
град, Вършец, Хисаря, Сандански; 

• гинекологични заболявания и стерилитет: Поморие, 
Кюстендил, Баня-Карловско; 

• кожни заболявания: Поморие, Момин проход, Кюстен-
дил, Баня – Карловско, Хисаря; 

• белодробни заболявания: Баните-Смолянско, Кюстен-
дил,  Вършец, Банкя, Сандански, Момин проход, Велинград.

"СБР-НК" ЕАД е носител на златна статуетка "Свето-
вен стандарт за качество" на международната организация 
Business Initiative Directions (BID).

Bulgarian mineral waters and mud deposits have no equivalent and analogue in Europe. According to their physico-chemical 
characteristics, there are all types of mineral waters (less and more strongly mineralized) with a temperature of 18-20 ° to 100 ° С 
at the territory of the country. The structure of “SHR-NC” JSC includes 13 hospitals in areas rich in natural healing factors - mineral 
waters, healing mud and suitable microclimate, which encompasses 60% of the market of medical services in Bulgaria in the 
field of physical and rehabilitation medicine. In these hospitalstreatment and rehabilitation, scientific and educational activitiesare 
performed. Long-term effect of rehabilitation is achieved in relation to the following types of diseases:

„SPECIALIZED HOSPITALS FOR REHABILITATION - NATIONAL COMPLEX“ JSC

• cardiovascular, endocrine and functional diseases of the 
central nervous system - cured in the towns of Narechen, 
Velingrad, Varshets, Bankya;

• degenerative, inflammatory and post-traumatic diseases 
of the musculoskeletal system - cured in the towns of Banya 
(in the region of Karlovo), Pavel Banya, Kyustendil, Banite 
- Smolyan, Velingrad, Pomorie, Varshets, Hissarya, Momin 
Prohod, Sandanski, Bankya, Ovcha Mogila, Narechen;

• gastrointestinal, biliary-hepatic, renal and urological 
diseases - Hissarya, Banite - Smolyan;

• inflammatory and allergic diseases of the respiratory 
system - Sandanski, Momin Prohod, Velingrad;

• diseases of the peripheral nervous system and residual 

phenomena after diseases of the central nervous system - Pavel 
Banya, Banya (in the region of Karlovo), Narechen, Momin 
Prohod, Pomorie, Kyustendil, Banite - Smolyan, Velingrad, 
Varshets, Hissarya, Sandanski; 

• gynecological diseases and sterility - Pomorie, Kyustendil, 
Banya (in the region of Karlovo);

• skin diseases - Pomorie, Momin Prohod, Kyustendil, 
Banya (in the region of Karlovo), Hissarya;

• lung diseases - Banite – Smolyan, Kyustendil, Varshets, 
Bankya, Sandanski, Momin Prohod, Velingrad.

„SHR-NC” JSC is a holder of a gold statuette „World Quality 
Standard“ of the international organization Business Initiative 
Directions (BID).
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+359 2 980 35 52, +359 2 987 3176 , +359 887 303 100, +359 70018277 / sbrnk@rehabilitation.bg / www.nkrehabilitation.bg

Филиал Павел Баня – гр. Павел Баня
Affiliate Pavel Banya - Pavel Banya

 +359 876 904 891, pavelbania@rehabilitation.bg

Филиал Хисаря – гр. Хисаря
Affiliate Hissarya - Hissarya

 +359 337/ 6 25 72, sbrnk_hisar@abv.bg

Филиал Поморие – гр. Поморие
Affiliate Pomorie - Pomorie

  +359 596/ 2 41 50, pomorie@rehabilitation.bg

Филиал Вършец – гр. Вършец
Affiliate Varshets - Varshets

 +359 9527/ 2258, vurshec@rehabilitation.bg

Филиал Кюстендил -  гр. Кюстендил
Affiliate Kyustendil - Kyustendil

 +359 78/ 55 09 70, kustendil@rehabilitation.bg

Филиал Сандански – гр. Сандански
Affiliate Sandanski - Sandanski

 +359746/3 08 34, sandanski@rehabilitation.bg

Филиал Наречен – с. Нареченски бани
Affiliate Narechen - the village Narechenski bani

 +359 3342/ 22 24, nar.bani@abv.bg

Филиал Банкя – гр. Банкя
Affiliate Bankya - Bankya

 +359 2/ 99 77 283, bankia@rehabilitation.bg

Филиал Овча Могила – с. Овча Могила
Affiliate Ovcha Mogila - the village of Ovcha Mogila 

 +359 6327/ 24 41, ovchamogila@rehabilitation.bg

Филиал Баня Карловско – гр. Баня
Affiliate Banya Karlovo - Banya

 +359 3132/ 22 04, baniakarlovsko@rehabilitation.bg

Филиал Велинград – гр. Велинград
Affiliate Velingrad - Velingrad 

  +359 359/ 5 33 59, velingrad@rehabilitation.bg

Филиал Баните Смолянско – с. Баните
Affiliate Banite, Smolyan region - the village of Banite

 +359 3025/ 22 57, sbrnk_banite@abv.bg

Филиал Момин Проход – гр. Момин Проход
Affiliate Momin Prohod - Momin Prohod

 +359 7142/ 61 97, mominprohod@rehabilitation.bg
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КАДАСТРАЛНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И ФОТОГРАМЕТРИЧНИ ДЕЙНОСТИ

ПРОЕКТИ ЗА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

ПРОЕКТИ ЗА ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

3D ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ

ТРАСИРAНЕ НА ИМОТИ, СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

София, ул. Отец Паисий 96; тел. : 02/ 931 30 17, 813 19 54; office@geocad93.com                                              WWW.GEOCAD93.COM
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Община Антон www.antonbg.com Anton Municipality

 Община Божурище www.bozhurishte.bg Bozhurishte Municipality

 Община Ботевград www.botevgrad.bg Botevgrad Municipality

 Община Годеч www.godech.bg Godech Municipality

Община Горна Малина www.gornamalina.eu Gorna Malina Municipality

 Община Долна Баня www.dolna-banya.net Dolna Banya Municipality

 Община Драгоман www.obshtinadragoman.com Dragoman Municipality

 Община Елин Пелин www.elinpelin.org Elin Pelin Municipality

 Община Етрополе www.etropole.bg Etropole Municipality

Община Златица www.zlatitsa.bg Zlatitsa Municipality

Община Ихтиман www.ihtiman-obshtina.com Ihtiman Municipality

 Община Копривщица www.koprivshtitsa-bg.com Koprivshtitsa Municipality

 Община Костенец www.kostenetz.com Kostenets Municipality

 Община Костинброд www.kostinbrod.bg Kostinbrod Municipality

 Община Мирково www.mirkovo.bg Mirkovo Municipality

 Община Пирдоп www.pirdop.bg Pirdop Municipality

Община Правец www.pravets.bg Pravets Municipality

 Община Самоков www.samokov.bg Samokov Municipality

 Община Своге www.svoge.bg Svoge Municipality

 Община Сливница www.slivnitsa.bg Slivnitsa Municipality

 Община Чавдар www.chavdar.eu Chavdar Municipality

 Община Челопеч www.chelopech.org Chelopech Municipality

ОБЩИНИ 
В СОФИЙСКА 

ОБЛАСТ

MUNICIPALITIES 
IN SOFIA 
REGION



SOFIA region -
 22 municipalities in 
  22 sentences

In the Sofia region the sun rises from 
the municipality of Koprivshtitsa 
and there is something symbolic in 
that. With the sunrise on April 20, 
1876 and the first rifle shot on the 
Kalachev Bridge, the April uprising 
was announced. This event initiated 
the rapid rise of Bulgarian people, 
who in the following years with their 
fighting spirit, education, energy and 
strength of national perception laid the 
foundation of modern Bulgaria.

This spirit, persistence, education 
and energy have been preserved 
untill nowdays and their symbiosis 

ENG

 СОФИЙСКА ОБЛАСТ -   
  22 общини в 22 изречения
В Софийска област слънцето 
изгрява от община Копривщица 
и има нещо символично в това. 
С изгрева на 20 април 1876 г. 
и първата пушка, гръмнала на 
Калъчевия мост и оповестила 
Априлското въстание, започва 
стремителният възход на нашия 
народ, който в следващите 
години с много борбеност, 
просвета, енергия и сила 
на националния дух полага 
основите на съвременна 
България. 

Този дух, борбеност, просвета и енергия са се запазили и до 
днес и симбиозата им оформя Софийска област като място с 
развити икономика, култура, туризъм, социални дейности. 

Може би не случайно стихосбирката на родения в Ботевград 
поет Стамен Панчев носи заглавието „С перо и с меч“. Със 

Поетът 
Стамен Панчев

The Poet 
Stamen Panchev 

Калъчевият мост

The Kalachev Bridge
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shapes the Sofia region as a place with 
developed economy, culture, tourism, 
social activities.

Probably, it is not by chance that the 
collection of poems of the Botevgrad-
born poet Stamen Panchev is entitled 
„With a pen and a sword“. With the 
power of the pen, the Bulgarian 
culture was preserved in the books 
kept in each of the 159 temples and 
41 monasteries in the district, in the 
exemplary woorks of the Etropole 
Literary School from the 16th-17th 
century, in the masters’works of the 
Samokov Art School, given to our 
country by Zachary Zograf, Stanislav 
Dospevski, Nikola Obrazopisov.

Monasteries veiled in legends... 
Razboishki monastery called 
„Introduction of Virgin“, in the 
municipality of Godech, looking like 
connate with the rocks, tells legends 
about hermit monks. In the monastery 
„Seven Thrones“ in the municipality 
of Svoge it seems that the footsteps 
of Tsar Peter Delyan can still be 
heard, and the church in the village of 
Berende, Dragoman municipality, still 
keeps frescoes from the time of the 
Second Bulgarian Kingdom.

The Eleshnik Monastery „Holy Virgin“ 
in the municipality of Elin Pelin will tell 
a memory from the time when it was 
transferred into a secret military unit ...

The monastery „St. Theodore Tyrone”, 
named at a Roman soldier, in the 
municipality of Pravets, dates back to 
1636 and is the only one with such a 
name in our country. 

ENG

силата на перото е съхранена българщината в книгите на всеки 
един от 159–те храма и 41 манастира в областта, в образците 
на Етрополската книжовна школа от 16-17 век, в майсторите от 
Самоковската художествена школа, дала на страната ни Захарий 
Зограф, Станислав Доспевски, Никола Образописов.

Манастири, обвити в легенди... 
Разбоишки манастир „Въведение Богородично“ в община Годеч, 
враснал в скалите, разказва легенди за монаси отшелници. В 
манастира „Седемте престола“ в община Своге сякаш още се чуват 
стъпките на цар Петър Делян, а църквата в с. Беренде, община 
Драгоман, още пази стенописи от времето на Второто българско 
царство. 

Правешки манастир Св. Теодор Тирон

The monastery „Seven Thrones“

Разбоишки манастир Въведение Богородично

Razboishki monastery called „Introduction of Virgin“

Калъчевият мост

The Kalachev Bridge
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The power of the sword that was 
defending the United Bulgaria, could 
be seen in the municipality of Slivnitsa 
and the monuments dedicated to the 
heroes of the Serbo-Bulgarian War. 
Trajan‘s Gate in Ihtiman Municipality is 
also a symbol, talking about the power 
of the Bulgarian sword.

There are many challenges for the 
tourist in Sofia region. They start with 
the beautiful Kostenski waterfalls 
in Kostenets municipality, with 
the Varovitec waterfall in Etropole 
municipality, Dzeminski Kamak 
waterfall in Anton municipality, the 
natural phenomenon Kazanite in 
Chavdar municipality. They pass 
through the mineral springs and the 
balneological complexes in the village 
of Belchin Bani in the municipality 
of Dolna Banya, through the village 
of Momin Prohod, and the village of 
Pchelinski Bani. Then the challenge 
takes you up to 2,925 meters height 
on Mount Musala and to the winter 
resort „Borovets“ in the municipality of 
Samokov.

The economic image of Sofia district 
is formed by the municipality of 
Chelopech with the largest and richest 
copper-gold deposit in Europe, the 

ENGЕлешнишкият манастир „Света 
Богородица“ в община Елин Пелин ще 
разкаже спомен от времето, когато е 
превърнат в секретно поделение...

Манастирът„Св. Теодор Тирон“ в община 
Правец датира от 1636 г. и е единствен 
с такова име у нас, кръстен на римски 
войник.

камък“ в община Антон, природния феномен „Казаните“, община 
Чавдар. Минават през минералните извори и балнеокомплексите 
в с. Белчин бани, в с. Момин проход, в с. Пчелински бани. А после 
предизвикателството те води на 2 925 метра на връх Мусала и в 
зимния курорт „Боровец“ в община Самоков. 

Силата на меча, защитила Съединена България, може да се види в 
община Сливница и паметниците, посветени на героите в Сръбско-
българската война. Траянови врата в община Ихтиман също са 
отворени да говорят за силата на българския меч.

Много са туристическите предизвикателства в Софийска област. 
Те започват с красивите Костенски водопади в община Костенец, с 
водопада „Варовитец“ в община Етрополе, водопада „Джемински 

водопад Варовитец

Varovitec waterfall

Зимен курорт Боровец

The winter resort „Borovets“ 

Манастир  
Седемте престола

The monastery 
„Seven Thrones“ 
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municipality of Pirdop - the „copper 
capital“ of Bulgaria, the municipality of 
Mirkovo with again the copper mining. 
An industrial zone has been built in the 
Municipality of Bozhurishte. In addition, 
the Municipality of Kostinbrod is an 
industrial zone where some of the 
largest Bulgarian and world companies 
are located.

In the municipality of Zlatitsa, built in 
1777, a seventeen-meter clock tower 
is slowly counting down the day. It is 
getting dark over the native house of 
the writer Elin Pelin in the village of 
Baylovo, Gorna Malina municipality.

ENG

Икономическият облик на Софийска област се формира от община 
Челопеч с най-голямото и богато медно-златно находище 
в Европа, община Пирдоп - „медната столица“ на България, 
община Мирково с медодобива. В община Божурище е изградена 
индустриална зона, а община Костинброд е промишлена зона с 
едни от най-големите български и световни фирми. 

В община Златица построената през 1777 г. седемнадесет метрова 
часовникова кула бавно отброява изтичащия ден. Свечерява се и 

над родната къща на писателя Елин Пелин в с. Байлово, община 
Горна Малина. 

Слънцето залязва и „... вечерта смирено гасне...“ над Драгоман.

До утре, когато отново ще озари с лъчите си портата на 
Дебеляновата къща в Копривщица и над Софийска област ще 
започне новият ден...

The sun is setting down and „... the 
evening is humbly fading out...“over 
Dragoman.

Till tomorrow, when the sunrays will 
lighten again the gates of Dimcho 
Debelyanov’s house in Koprivshtitsa 
and the new day will begin in the Sofia 
region. 

Дебеляновата къща

Dimcho Debelyanov’s house

с. Лакатник

The Village of Lakatnik 

вр. Мусала

The Musala Mount
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Развитието на съвременната 
община Божурище и 
общинския център град 
Божурище е свързано 
с трите симвoла: конят – символизиращ 
коневъдството и конния спорт, самолетът – люлката на 
българската авиация, и омайното цвете божур – обагрящо всяка 
пролет околностите на града, откъдето носи името си.
Община Божурище се състои от 10 населени места, от които 9 са села. 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Символичното начало 
на Божурище поставя 
Указ №2 от 2 януари 

1897 г. на княз Фердинанд, 
който постановява 
учредяването на Конно-
военно-ремонтното депо – 
село Гурмазово, прераснало 
през 1908 г. в Конезавод. 
Почти едновременно с него 
се появяват и домовете 
на първите работници, 
занаятчии и търговци, 
основатели на селището. 

Образованието и възпитание-
то на най-малките граждани 
в общината са неразделна 
част от нейното настояще и 
бъдеще. Първото училище 
в Божурище се открива през 
1913 г., в Конезавода, a през 
1937 г. се завършва сграда-
та на настоящето училище. 
Най-малките посещават 
детските градини „Буратино“ 
и „Детелина“. Свободният и 
артистичен дух на жителите 
на община Божурище намира 
своя дом в НЧ „Христо Ботев – 
1934“ - средище на културния 
живот. Очаквани и желани 
от всички са празниците 
на населените места, като 
най-забележителният сред 
тях е „Празникът на Божура”, 
който от 1981 година се праз-
нува ежегодно, в последната 
събота на месец май. 
Историята на общината е 
свързана и с живота на цяла 
плеяда художници, работили 
и творили там. Сред тях са из-
вестният в цял свят художник  
Димитър Казаков – НЕРОН и 
скулпторът Аспарух Славков. 
Развитието на града е не-
разделна част от историята 
на българската авиация и 
самолетостроене. Место-
положението му привлича 
командването на българската 
авиация още при нейното 
създаване. С времето се пре-
връща в първата авиационна 
база. В нея се конструират и 
построяват първите самолети, 
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Община Божурище 
гр. Божурище 2227  /  бул.”Европа” №85

Municipality Bozhurishte 
2227, town of Bozhurishte  /  85 Europe Blvd.

T.: +359 2/ 993 29 13 / e-mail: bojurob@mail.bg
www.bozhurishte.bg

дали началото на българското самоле-
тостроене -  ДОГАН (СОКОЛ) и ДАР. 
В историята на града несъмнено стои 
и конният спорт. На известната в цял 
свят конно-спортна база „Генерал Крум 
Лекарски“ ежегодно се провеждат на-
ционални първенства и международни 
турнири. 
През 2020 г. общината преминава през 
своя истински разцвет. Редица инфра-
структурни проекти подобриха визията 
на града и общината, а социалните про-
екти дадоха светъл лъч за спокойното 
преминаване през трудните житейски 
неволи на хората в нужда и техните 
семейства.
Към 2021 г. Божурище отговаря на 
всички характеристики за съвременен 
европейски град. Териториалното раз-
положение на „Национална компания 
индустриални зони“, в частност „Индус-
триална зона София-Божурище”, дава 
огромно отражение в развитието на 
бизнеса и инвестициите. 
В идните години Община Божурище ще 
реализира последната част от пъзела на 
централната си градска част – изграж-
дането на малък централен пазар, из-
работен по най-модерен проект, изцяло 
отговарящ на новата визия на града. 
Екипът от работещите професионалисти 
се трудни неуморно в посока повишава-
нето жизнения стандарт и уютна среда 
за живеене на своите съграждани и 
гости на града.

The symbolic beginning of Bozhurishte was set by the Second Decree 
from January 2, 1897 of the ruling prince (knyaz) Ferdinand, which 
decreed the establishment of the Equestrian-Military Maintenance 
Depot in the village of Gurmazovo, which grew in 1908 into a stud 
farm. Almost at the same time with it, appeared the homes of the 
first workers, craftsmen, merchants and founders of the village.
The development of the modern municipality and the municipal cent-
er of Bozhurishte is associated with three symbols: the horse – sym-
bolizing the horse breeding and equestrian sports, the plane – the 
cradle of the Bulgarian aviation, and the enchanting peony flower – 
coloring every spring the surroundings of the town, whence it takes 
its name. 
The municipality of Bozhurishte consists of 10 settlements, of which 
9 are villages. 
The education and care of the youngest in the municipality are an 
integral part of its present and future. The first school in the town of 
Bozhurishte was established in 1913, in the stud farm, and in 1937 
the building of the present school was completed. The youngest at-
tend kindergartens ‘Buratino’ and ‘Detelina’. The center of the cultur-
al life is Narodno Chitalishte ‘Hristo Botev - 1934’. The holidays of the 
settlements are also expected and desired, as the most remarkable 
of them is the ‘Peony Feast’.
The history of the municipality is connected with the life of many 
prominent artists. Among them are the world-famous Dimitar Kaza-
kov – NERON and the sculptor Asparuh Slavkov.
The development of the town is an integral part of the history of Bul-
garian aviation and aircraft manufacture. Over time, it became the 
first air base. Here the first airplanes were built and constructed – 
DOGAN (SOKOL) and DAR.
Equestrian sports are also part of the history of the town. National 
championships and international tournaments are held annually at 
the world-famous Equestrian Centre ‘General Krum Lekarski’. 
In 2020, the municipality went through its greatest prosperity with 
social and infrastructure projects that have improved the vision of the 
town and the municipality. By 2021, the town of Bozhurishte meets 
all the characteristics of a modern European town. National Com-
pany Industrial Zones, in particular ‘Sofia – Bozhurishte Economic 
Zone’, has a huge impact on business and investment development.
In the coming years, Municipality of Bozhurishte is going to realize 
the last part of the puzzle of its central part of the town – the con-
struction of a small central market, built according to the most mod-
ern project.

BOZHURISHTE MUNICIPALITY 

ENG
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БОТЕВГРАД - 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА 
КРЪСТОПЪТ

ЧАСОВНИКОВА КУЛА

В сърцето на Ботевград гордо се извисява най-високата 
Часовникова кула на Балканския полуостров - 30 метра. 
Интерес представляват бароковите елементи и стенопи-
сите, украсяващи вълнообразните корнизи. Благодаре-
ние на уникалната си архитектура, тя се е превърнала в 
символ на града и заема централно място в герба му. 

Кулата е издигната през 1866 г. Oбявена e за ар-
хитектурно-строителен паметник на културата  
с национално значение. Включена е в списъка на 100-те 
национални туристически обекта. 

THE CLOCK TOWER
At the heart of Botevgrad, proudly stands the tallest Clock Tower 
on the Balkan Peninsula - 30 meters. The baroque elements and 
frescoes adorning the wavy cornices are captivating. Thanks to 
its unique architecture, it has become a symbol of the town and 
occupies a central place in its coat of arms. 
The tower was built in 1866. It has been declared an architectural 
monument of national importance. It has been included in the list 
of the 100 national tourist sites. 

В полите на Стара планина се намира красив град 
с дългогодишна история и богато културно на-
следство. По археологически данни най-древният 
предшественик на Ботевград е тракийско селище, 
датирано около V в. пр. Хр.
Днес Ботевград е динамично развиваща се общи-
на с конкурентна икономика и ниска безработица, 
утвърждаваща се като основен индустриален цен-
тър на Западна България. Разположена е на 60 км 
от столицата. През границите й преминават четири 
международни транспортни коридора. 
Тук историческото наследство хармонично се пре-
плита със съвременните стандарти на живот. Бо-
гата със своите забележителности, Ботевградска 
община е чудесна туристическа дестинация.

BOTEVGRAD 
AN ADVENTURE AT A CROSSROAD 
At the foot of the Balkan Mountains is situated a beautiful 
town with long history and rich cultural heritage. 
According to the archaeological data, the most ancient 
predecessor of Botevgrad is a Thracian settlement, dated 
around the 5th century BC.
Today Botevgrad is a municipality with dynamic 
development, competitive economy and low 
unemployment, establishing itself as a major industrial 
centre in Western Bulgaria. It is situated 60 km from the 
capital. Four international transport corridors cross its 
borders. 
Its historical heritage is harmoniously intertwined with 
the modern standards of living. With its many landmarks, 
Botevgrad Municipality is a great tourist destination.
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www.botevgrad.bg  /  www.visitbotevgrad.com  /  tourism@botevgrad.org

Едно от местата с най-голяма историческа стойност в райо-
на е Паметникът костница на Ботевите четници. Намира се в 
центъра на с. Скравена, недалеч от гр. Ботевград, и е вклю-
чен в списъка на 100-те национални туристически обекта.
Костницата пази 10 от 12-те черепа на смелите и безстрашни 
мъже, тръгнали за спасението на своя народ, но загубили 
трагично живота си в далечната 1876 г. Те били предвожда-
ни от Георги Апостолов - революционер, известен със своята 
смелост и преданост към България. От древните останки в 
костницата единствено неговият череп е идентифициран.
Всяка година, на 2-ри юни, пред Паметника костница при-
знателните поколения почитат паметта и се прекланят пред 
подвига на героите на България.

One of the places with the greatest historical value in the region 
is the Ossuary Monument of the Botev‘s Revolutionaries. It is 
located in the centre of the village of Skravena, not far from the 
town of Botevgrad, and it has been included in the list of the100 
national tourist sites.
The ossuary protects 10 of the 12 skulls of the brave and fearless 
men who set out to save their peoplebut tragically lost their lives 
back in1876. They were led by GeorgiApostolov- a revolutionary 
known for his courage and devotion to Bulgaria. Of the ancient 
remains in the ossuary, only his skull has been identified.
Every year, on June 2, in front of the Ossuary Monument, the 
grateful generations honour the memory and worship the feat of 
the heroes of Bulgaria.

The Medieval Fortress „Bozhenishki Urvich“ is located 4 km from 
the village of Bozhenitsa and it has a site of national importance 
status since 1966. 
It is one of the last Bulgarian fortifications used for protection and 
resistance to the Turks during the reign of Tsar Ivan Shishman. 
The fortress can be reached by an eco-trail.
The secrets of the historical site began to come to life in 1918, 
when a medieval rock inscription of Sevast Ognyan was 
discovered in the roots of a century-old tree that fell after a storm: 
„I, Dragomir, wrote. I, Sevast Ognyan, was a Tsar Shishman‘ 
Kefaliya and suffered a lot of evil. At that time the Turks were at 
war. I supported the faith of Tsar Shishman.”
The region has become an attractive centre for lovers of nature 
and cultural and historical values.

На 4 км от с. Боженица се намира средновековна крепост 
„Боженишки Урвич“, която от 1966 г. има статут на обект 
от национално значение. Тя е едно от последните българ-
ски укрепления, използвани за защита и отпор на турците 
по времето на цар Иван Шишман. До крепостта се стига по 
екопътека.
Тайните на историческия обект започват да оживяват през 
1918 г., когато в корените на паднало след буря веков-
но дърво е открит средновековен скален надпис на севаст 
Огнян:„Аз Драгомир писах: Аз, севаст Огнян, бях при цар 
Шишман кефалия и много зло патих. В това време тур-
ците воюваха. Аз поддържах вярата на Шишмана царя.“
Регионът се е превърнал в притегателен център за любители 
на природата и културно-историческите ценности.

ПАМЕТНИК КОСТНИЦА НА 
БОТЕВИТЕ ЧЕТНИЦИ

СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ 
„БОЖЕНИШКИ УРВИЧ“

OSSUARY MONUMENT OF 
BOTEV‘S REVOLUTIONARIES

MEDIEVAL FORTRESS  
„BOZHENISHKI URVICH“
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В границите на община Костинброд се включват 14 на-
селени места, най-големи от които са административ-
ният център - гр. Костинброд и кметствата с. Петърч, с. 
Драговищица и с. Голяновци. По-малки кметства са с. 
Безден, с. Богьовци, с. Бучин проход, с. Градец, с. Дре-
ново, с. Дръмша, с. Опицвет, с. Понор, с. Царичина, с. 
Чибаовци. 

Близостта на община Костинброд до столицата е 
ангажимент и отговорност. Тук преминава една от най-
натоварените пътни артерии в България II-81 „Ломско 
шосе“, свързваща столицата с областите Монтана и 
Видин, основна връзка с община Годеч. 

Костинброд е община с много изпълнени и изпъл-
нявани Европроекти по различни оперативни програми. 
Доказателство за това е спечелената награда от Аген-
цията за инвестиции в България през 2016 г. за град с 
най-много инвестиции на глава от населението. В също-
то време големите предприятия внасят солиден приход 
в БВП на държавата. Жителите на община Костинброд 
пряко са усетили силата на Европейската солидарност: 
Изграждане на широкомащабен проект по „Оператив-
на програма околна среда - водопровод, канализация, 
пречиствателна станция и корекция на речни корита“, 
саниране на детски заведения и училищни сгради по 
програма за енергийна ефективност, множество детски 
площадки и др.

Икономическото, социалното, инфраструктурното 
и логистичното развитие на град Костинброд създава 
благоприятни условия и среда за живеене, за развитие 
на бизнеса и привличане на нови инвеститори. Едни от 
най-големите фирми в България за производство на 
хранителни продукти и напитки се намират на терито-
рията на община Костинброд. Силно застъпена е леката 
промишленост, дейността си развиват предприятия от 

ОБЩИНА 
КОСТИНБРОД

гр. Костинброд, 2230, ул. „Охрид“ №1

2230 Kostinbrod,  1, Ohrid Str.

тел./ tel: +359 721 68 722, 723
е-mail: kostinbrod.bg@gmail.com
www.kostinbrod.bg
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Kostinbrod Municipality includes 14 settlements, the largest of which 
are the administrative centre – town of Kostinbrod, and the villages of 
Petarch, Dragovishtitsa and Golyanovtsi. The smaller ones are the villages 
of Bezden, Bogyovtsi, Buchin Prohod, Gradets, Drenovo, Dramsha, 
Opitsvet, Ponor, Tsarichina, Chibaovtsi. 

The proximity of Kostinbrod Municipality to the capital is a commitment 
and responsibility. Here passes one of the busiest roads in Bulgaria II-81 
“Lomsko Shose”, which connects the capital with the regions of Montana 
and Vidin, it is the main connection with Godech Municipality. 

Kostinbrod is a municipality having implemented and currently 
implementing many European projects under various operational 
programs. Proof of this is the award of the Investment Agency of Bulgaria 
won in 2016 for the town with the most investments per capita. At the 
same time, large enterprises contribute a solid income to the country‘s 
GDP. The residents of Kostinbrod Municipality felt directly the power of 
the European solidarity: construction of a large-scale project under 
the “Operational Program Environment - Water Supply, Sewerage, 
Wastewater Treatment Plant and Correction of Riverbeds”, rehabilitation of 
kindergartens and school buildings under the energy efficiency program, 
numerous playgrounds, etc.

The economic, social, infrastructure and logistic development of the 
town of Kostinbrod created favourable living conditions and environment 
for business development and attracting new investors. Some of the 
largest companies in Bulgaria for production of food and beverages 
are situated in Kostinbrod Municipality. The light industry is strongly 
represented as enterprises from the electrical and furniture industries, as 
well as the transport services, operate here. There are also warehouses 
for petroleum products and fuels on the territory of the municipality.

The natural and weather conditions and the stable and favourable 
ecological characteristics of the region are good preconditions for 
development of food industry, vegetable production, research activity.

In Kostinbrod Municipality there are opportunities for development 
of different types of tourism: mountain, cycling, equestrian, cultural, 
historical, fishing, ecotourism, etc. Landmarks in the region are the 
Church “St. St. Cyril and Methodius”, the late Roman residence Skretiska 
- the Palace of Emperor Constantine the Great, Shiyakovski Monastery 
“St. Archangel Michael”, the church “Holy and Great Martyr Nedelya” 
in the village of Opitsvet, Church “St. Petka” in the village of Bogyovtsi, 
painted by the Debar School, the Tsarichina Phenomenon in the village 
of Tsarichina, Gradetsky Monastery “St. George”, rock formations and 
caves - Beledie Inn, karst springs - village of Bezden, Bistritsa Reservoir, 
Maslovo Reservoir, etc.

KOSTINBROD MUNICIPALITY

електротехническата и мебелната промиш-
леност, транспортните услуги. На територия-
та на общината се намират и складове за пе-
тролни продукти и горива.

Природните и климатични дадености и 
стабилните и благоприятни екологични ха-
рактеристики на района са добри предпос-
тавки за развитието на хранително-вкусова-
та промишленост, зеленчукопроизводството, 
научноизследователската дейност.

В община Костинброд се предлагат въз-
можности за развитие на различни видове 
туризъм: планински, велосипеден, конен, 
културен, исторически, риболовен, екоту-
ризъм и др. Забележителности в региона 
са църквата „Св. св. Кирил и Методий“, къс-
но-римската резиденция Скретиска – Дво-
рецът на император Константин Велики, 
Шияковски манастир „Свети Архангел Миха-
ил”, църквата „Света великомъченица Неде-
ля“ в село Опицвет, храм „Св. Петка“ в село 
Богьовци, обрисуван от Дебърската школа, 
Царичинският феномен в село Царичина, 
Градецки манастир „Св. Георги”, скални об-
разувания и пещери - Белeдие хан, карстови 
извори - село Безден, язовир Бистрица, язо-
вир Маслово и др.
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Сред най–открояващите 
се религиозни храмове в 
община Мирково е църквата 
„Свети Великомъченик 
Димитрий“. Изградена 
e през 1834 година от 
майсторите Минко и Дело. 
Това е и една от малкото 
църкви с позлатено кубе 
в България, а иконите са 
дело на Давид Зограф, Иван 
Неделков и Иван Зографски.

Община МИРКОВО

MIRKOVO Municipality

Църквата 
„Св. Великомъченик Димитрий“

The church „St. Great Martyr Dimitri” 
Among the most prominent religious temples in the 

Municipality of Mirkovo is the church „St. Great Martyr 
Dimitri“. It was built in 1834 by masters Minko and Delo. 
This is one of the few churches with a gilded dome in 
Bulgaria, and the icons are the work of David Zograf, Ivan 
Nedelkov and Ivan Zografski.

Mirkovo Sports Complex
The sports complex is built under the „Rural 

Development Program” for the period 2007-2013 with 

the support of the European Agricultural Fund for Rural 
Development.

The sports complex includes: a sports center, a 
swimming pool with adjoining change rooms, a football 
stadium with a service building for the teams and tribunes, 
mini-football courts, playgrounds for tennis, table tennis, 
basketball and volleyball.

The sports center has an administration, change 
rooms, gym, multifunctional room for cardio training, 
table tennis rooms, a billiard room, a chess room and 
rehabilitation area - massage and tangentor.
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Главната трибуна към обслужващата сграда 
разполага с места за 1 200 посетители, ВИП зона и 
места за журналисти.

ENG

с. Мирково
ул. Александър Стамболийски №35

тел.: 07182/ 22-86

Mirkovo Village, 35 Alexander Stamboliiski Str.
T: +359 7182/ 22-86

e-mail: info@mirkovo.bg
www.mirkovo.bg

ENG

Спортен Комплекс
Мирково

Спортният комплекс е осъществен по „Програма за 
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. с 
подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони“.

Спортният комплекс включва: спортен център, плу-
вен басейн с прилежащи съблекални, футболен ста-
дион с обслужваща сграда за отборите и трибуни, игри-
ща за минифутбол, за тенис на корт и тенис на маса, за 
баскетбол и за волейбол.

Спортният център разполага с администрация, 
съблекални, фитнес зала, мултифункционална зала за 
кардио тренировки, зали за тенис на маса, зала за би-
лярд, зала за игра на шах и зона за рехабилитация – 
масаж и тангентор.

Плувният басейн е открит, с размери 25 х 12,5 м, 
осигурен за спортни мероприятия със стартови блокче-
та и маркирани коридори.

Обслужващата сграда на футболния стадион 
включва съблекални, стая за масаж, сауна, зала за 
разбор и стая за треньорите. През централния вход е 
достъпна зала за пресконференции, ТВ студио, стая за 
интервю, стая за съдии, първа помощ, допинг контрол.

The swimming pool is open, measuring 25 x 12.5 m, 
suitable for sporting events with starting blocks and marked 
corridors.

The service building of the football stadium includes 
changing rooms, a massage room, a sauna, a meeting 
room and a coaching room. Through the main entrance 
there is an access to a press conference room, TV studio, 
interview room, judge room, first aid, doping control.

The main tribune to the service building has seats for 
1,200 visitors, a VIP area and seats for journalists.
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Самоков е град в югозападна България. Намира 
се в Софийска област, на 55 км от гр. София. 
Районът е свързан с рударството – основен 

поминък на древните траки, обитавали тези места.

ENG

Samokov is a town in the southwest of Bulgaria. It is located 
in Sofia Province, 55 km from the capital Sofia. This area is 
associated with mining – the main livelihood of the ancient 
Traciants who inhabited these places.
The municipality of Samokov has a modern look, combining 
in its development historical heritage, culture, sportsmanship 
and the beauty of the surrounding area.
With cool summers and snowy winters with many sunny 
days, Samokov is an attractive place to visit and relax 
throughout the year with a variety of tourism opportunities. 

SAMOKOV MUNICIPALITY

ОБЩИНА 
САМОКОВ

Mountain tourism is essential for the territory of the 
municipality, both in winter and in summer. Only 10 km. 
from Samokov is the oldest mountain resort Borovets. The 
first resort in the Balkans with a 125-year history offers 
opportunities to practice all kinds of winter sports, combined 
with modern facilities and equipments. The coolness of the 
summer air and the tranquility of the centuries-old forest 
of Rila mountain create excellent conditions for recreation 
during the other seasons of the year with many eco-trails 
and mountain routes.
For all who are looking for diversity outside the white slopes, 
there are opportunities to visit the cultural, historical and 
religious sites in the region, as well as the rich cultural and 

Община Самоков се отличава с модерен облик, съче-
тавайки в своето развитие историческо наследство, 
култура, спортен дух и прелестите на обкръжаващата 
природа. 

С прохладно лято и снежна зима с много слънчеви 
дни, Самоков е привлекателно място за посещение и 
почивка през цялата година, с разнообразни възмож-
ности за туризъм.

Планинският туризъм е основен за територията на об-
щината и през зимата, и през лятото. Само на 10 км от 
Самоков се намира най-старият планински курорт Бо-
ровец. Първият курорт на Балканите със 125-годишна 
история предлага възможности за практикуване на 
всички видове зимни спортове, съчетани с модерни 
съоръжения и оборудване. Прохладата на летния въз-
дух и спокойствието на вековните гори на Рила създа-
ват отлични условия за отдих и през останалите сезо-
ни в годината с множеството екопътеки и планински 
маршрути.

За всички, които търсят разнообразието извън бе-
лите писти, са възможностите за посещение на кул-
турно-историческите и религиозни обекти в региона, 
както и богатата културна и спортна програма. В Само-
ков са два от 100-те национални туристически обекта 
– Историческият музей и Девическият манастир. 
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sports program. Two of the 100 national tourist sites are 
located in Samokov – The History Museum and the Samokov 
Convent „Pokrov“.
The region has rich cultural and historical past that dates 
back centuries. Samokov gave two of the achievements of 
modern times – the first Bulgarian printing house (1828) and 
the first Bulgarian magazine called ‘Lyuboslovie’ (1844).
The excellent sports center and the multipurpose sports hall 
for 26 kinds of sports give opportunities for good preparation 
and for organizing competitions throughout the year.
The hotel base in the municipality of Samokov offers 
opportunities for seminars, trainings, conferences, 
congresses and various events.

In the village of Belchin, the thermal mineral springs are 
good for treatment of diseases of the motor organs, skin, 
inflammation of the throat, oral cavity, nose, sinuses, 
ears, rectum and genitals. The village has been developing 
successfully as a spa and tourism center thanks to the 
museum complex ‘Tsari Mali Grad’.
The official holiday of the town of Samokov is on August 21 – 
The Assumption of St. Simeon Samokovski, during which is 
the festival of the tourist song ‘The white gate of Rila’

www.samokov-info.com
www.samokov.bg

Samokov Municipality
samokovtouristcenter@mail.bg

+359 885 83 83 80

Районът има богато културно-историческо минало, което датира 
през вековете. Самоков е дал две от достиженията на новото време – 
първата българска печатница (1828) и първото българско списание 
„Любословие”(1844).

Отличната спортна база и многофункционалната спортна зала за 26 вида 
спорт дават възможност за добра подготовка и за провеждане на състе-
зания целогодишно. 

Хотелската база в община Самоков предлага възможности за провежда-
не на семинари, обучения, конференции, конгреси и различни събития.

В село Белчин термоминералните извори са подходящи за лечение при 
заболявания на двигателните органи, кожата, при възпаления в гърлото, 
устната кухина, носа, синусите, ушите, правото черво и гениталиите. 
Селото се развива успешно като балнеоложки и туристически център 
благодарение и на музейния комплекс „Цари Мали град”. 

Самоков има своя градски празник на 21 август – Успение на св. Симеон 
Самоковски, по което време се провежда и фестивалът на туристическата 
песен „Бялата порта на Рила”. 
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Един от основните приоритети в развитието на Община Сливница е 
повишаване на жизнения стандарт в общината.

One of the main priorities of the development of Slivnitsa 
Municipality is raising the living standards in the municipality.
In the educational institutions on the territory of the municipality 
buildings, sports and children’s playground and facilities are 
modernized. A reconstruction and repair of the School ‘St. 
st. Cyril and Methodious’ was made, and the diesel heating 
installation was replaced with a new one – with a geothermal 
source. The equipment of the gym and the 4 sports grounds 
for tennis, handball and mini football are new. Waterproofing 
and cladding were done in Nikola Yonkov Vaptsarov Vocational 
High School of Tourism, and a complete repair. The open sport 

base was modernized by building a modern basketball court, 
and with the renovation of the three classrooms in the main 
school building, all classrooms in the school got a modern and 
contemporary vision. The yard in the kindergartens is being 
completely renovated, as the playgrounds are equipped with 
new children’s facilities.
After the reconstruction of an old building with architectural 
value, the Youth Center was opened. Classes for folk dances, 
modern dances, singing and acting are organized for children. 
The Center also has a computer room, an English language 
room, a ‘Kango Jumps’ training room and a children’s 
playground for the little ones.
The building of the Medical Center in Slivnitsa was also 
completely renovated. Construction and installation works, 
replacement of window frames, lighting and furniture were 
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MUNICIPALITY
SLIVNITSA

ОБЩИНА СЛИВНИЦА

В образователните институции на територията на общината се модерни-
зира сградният фонд, спортни и детски площадки и материално–техниче-
ската база. Извърши се реконструкция и ремонт на СУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, а отоплителната инсталация на дизелово гориво се замени с нова, с 
геотермален източник. Ново е оборудването на физкултурния салон и на 4-те 
спортни игрища за тенис, хандбал и минифутбол. Направи се хидроизола-
ция и облицовка в ПГТ „Н. Й. Вапцаров“ и цялостен ремонт. Осъвремени се 
откритата спортна база чрез изграждане на модерно баскетболно игрище, 
а с цялостния ремонт на три кабинета в основната училищна сграда всички 
кабинети в училището добиха модерна и съвременна визия. В детските гра-
дини изцяло се ремонтира дворното пространство, като детските площадки 
се оборудваха с нови детски съоръжения. 

След реконструкция на стара сграда с архитектурна стойност 
отвори врати Младежки център. В него за децата се провеждат 
занимания по народни танци, модерни танци, пеене и актьорско 
майсторство. Центърът разполага и с компютърна зала, зала за 
уроци по английски език, зала за тренировки по „Канго джъмпс“ 
и детски кът за най-малките.



ОБЩИНА СЛИВНИЦА
гр. Сливница 2200, пл. „Съединение“ №1 

SLIVNITSA MUNICIPALITY
2200 Slivnitsa, 1, Saedinenie sq.

тел./ tel: +359 727/ 4 23 00; факс/fax: +359 727/ 4 43 77 
e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg  /  www.slivnitsa.bg

ENG
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И сградата на Медицинския център в гр. Сливни-
ца бе основно ремонтирана. Бяха извършени стро-
ително-монтажни дейности, подмяна на дограмата, 
осветлението и мебелировката. Въведени бяха и мер-
ки за енергийна ефективност.

Извърши се реконструкция на околовръстния път 
на града, след подмяна на водопроводната мрежа и 
изграждане на дъждовен колектор за отводняването 
му. 

Подменена бе старата водопроводна мрежа на 
част от най-гъсто населения квартал на града. В про-
цес на изграждане е спортен комплекс с два басей-
на - открит и закрит и игрище за плажен волейбол. 
Започна основен ремонт на общинската администра-
тивна сграда, като ще се подчертае архитектурната й 
стойност. Изгражда се Интегрирана система за ранно 
предупреждение при пожари.

В процес на изграждане е компостираща инста-
лация за разделно събрани зелени и/ или биораз-
градими отпадъци. Основната цел е намаляване на 
количеството депонирани битови отпадъци от този 
вид, с което ще се осигурят необходимите условия за  
опазване на околната среда, ще се повиши значител-
но качеството на живот и екологичните условия.

Предстои изграждане на нов общински пазар 
и реконструкция на централната улица, водеща до 
него.

performed. Energy efficiency measures have also been 
introduced.Reconstruction of the ring road of the town was 
carried out, after the replacement of the water supply system 
and the construction of the rainwater collection system for its 
drainage.
The old water supply system of the most densely populated 
district of the town was replaced. A sports complex with two 
swimming pools – indoor and outdoor, a beach volleyball 
court – is under construction. A major renovation of the 
municipal administrative building has begun, emphasizing its 
architectural value. An integrated early fire warming system is 
being established.
A composing installation for separately collected green and/or 
biodegradable waste is under construction. The main goal is to 
reduce the amount of landfilled household waste of this type, 

which will provide the necessary conditions for environmental 
protection, will significantly increase the quality of life and 
environmental conditions.
The construction of a new municipal market and the 
reconstruction of the central street leading to it, are forthcoming.
From 2015 until now, Slivnitsa Municipality holds ‘European 
Festval of Traveling Theatre’. The existence of the festival 
filled a major gap in the cultural life of the municipality – an 
opportunity to touch the great theatrical art on local soil. 
Theatrical formations from Bulgaria, the Czech Republic, 
Slovakia, Germany, Great Britain, Romania, Turkey, Serbia and 
Macedonia took part in the festival. In support of theatrical art 
in October 2020, its sixth edition was held in compliance with 
all anti-epidemic measures and with the participation of only 
Bulgarian theater groups and formations.

От 2015 година до днес община Сливница про-
вежда „Европейски фестивал на пътуващия театър“. 
Съществуването на фестивала запълни една голяма 
липса в културния живот на общината – възможност 
за допир до голямото театрално изкуство на местна 
почва. Във фестивала са участвали театрални форма-
ции от България, Чехия, Словакия, Германия, Вели-
кобритания, Румъния, Турция, Сърбия и Македония. 
В подкрепа на театралното изкуство през октомври 
2020 г. се проведе шестото му издание при спазване 
на всички противоепидемични мерки и с участие само 
на български театрални състави и формации.



Община ЧЕЛОПЕЧОбщина ЧЕЛОПЕЧ

Диликли кая – висока скала 
с отвор в нея, намираща се 
в близост до пещера „Фрън 
кая“, северозападно от 
Челопеч. В превод от турски 
името на скалата означава 
„пробит камък“. Предстои 
местността да бъде обявена 
за защитена територия, 
поради непроучения все 
още терен около нея и 
пещерата /Фрън кая/, която 
се счита за обитавана през 
праисторическите времена.

Община Челопеч е разположена в южните склонове на Стара планина.

Структуроопределящ отрасъл е добивната и 
преработваща промишленост. Челопеч е едно от най-
големите медно-златни находища в Европа. 

На територията на община Челопеч има редица 
културно-исторически паметници и природни дадености.
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CHELOPECH MUNICIPALITY
is located on the southern slopes of Stara Planina.
The main industry is the mining and processing 
industry. Chelopech is one of the largest copper and 
gold field deposits in Europe.
At the territory of Chelopech municipality there are 
a number of cultural and historical monuments and 
natural resources.
Dilikli Kaya - a high rock with a hole in it, located 
near the cave „Frun Kaya“, northwest of Chelopech. 
Translated from Turkish, the name of the rock 
means „drilled stone“. It is forthcoming the area to be 
declared a protected area due to the still unexplored 
terrain around it and the cave / Frun Kaya /, which is 
considered inhabited in prehistoric times.
Murgana Peak - the highest mountain point in the 
territory of the Municipality of Chelopech, with a 
height of 1639 m. The peak and the hut built at its 
foot, called „Murgana“, are part of the tourist route - 
„Kom-Emine“.
Applied Cycling training ground - the site was 
set operational in 2016 and was built with the idea 
to provide safety for cyclists. The training ground 
recreates a kind of „town“ with its intersections, 
roundabouts and one-way streets, where every 
year children from all over Bulgaria demonstrate 
acquired knowledge of the road rules during the 
championships in applied cycling.
Among the sites in the village of Chelopech are the 
church „St. Nicholas Mirlikiyski - the Miracle worker“ 
and the chapels „Holy Fourty“, „Holy Nativity“, „Saint 
Petka“, „Holy Trinity“, „Saint Iliya“, „All Saints“ (Holy 
Sunday), „Holy Virgin“, some of them restored in 
recent years.
Traditionally, here are held mummer‘s games, 
the events of the annual cultural calendar, the 
international folklore festival and others.

Връх „Мургана“ –  
най-високата планинска точка в 
землището на Община Челопеч, 
с височина от 1639 м. Върхът и 
построената в неговото подножие 
хижа, с наименование „Мургана“, 
са част от туристическия маршрут – 
„Ком-Емине“.

Полигон за приложно колоездене – обектът е 
въведен в експлоатация през 2016 г. и е изграден с 
идеята за безопасност на колоездачите. Полигонът 
пресъздава своеобразно „градче“ със своите кръсто-
вища, кръгови и еднопосочни улици, на които еже-
годно деца от цяла България демонстрират усвоени 
знания за правилата за движение на пътищата, по 
време на шампионатите по приложно колоездене.

Сред обектите в община Челопеч се отличава църк-
вата “Свети Николай Мирликийски Чудотворец” 
и параклисите “Свето Четирисе”, “Свето Рождест-
во Христово”, “Света Петка”, “Света Троица”, “Свети 
Илия”, “Вси Светии” (Пресвета Неделя), “Света Бо-
городица”, някои от тях реставрирани в последните 
години.
Традиционни тук са кукерските игри, събитията от 
ежегодния културен календар, международния фол-
клорен фестивал и др.

с. Челопеч, пл. „Освобождение“ №1

Chelopech Village, 1, Osvobozhdenie Square
Тел./Tel.: +359 7185/ 25-50, +359 800 200 03

е-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg
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You can immerse yourself in the past in the Archeological Park 
“Topolnitsa” and even spend the night in Neolithic houses. The 
area of “St. Petka” provides many other opportunities for rec-
reation and entertainment – such as sports and tourist attrac-
tion with climbing walls, an observation tower, “Ropeland” and 
other rope facilities at different levels for children and adults, an 
outdoor stage and a restaurant.
Do not miss to see the renovated central part of the village 
of Chavdar with interesting architecture, combining beautiful 
pedestrian alleys, wooden bridges and arches, fountains and 
colorful areas!
Particularly attractive is the first interactive folklore center in 
Bulgaria – Folklore Center Chavdar, where the old meets the 

new. Here, every visitor can experience the local way of life and 
culture through art and interactive installations. 
Mountain lovers can visit the natural phenomenon “Kazanite”, 
located in Sredna Gora and the huts “Bratia” and “Sakaradzha”.
Minutes of solitude can be found in the church of “St. Archangel 
Michael” and the chapels of “St. Petka” and “St. George”.

MUNICIPALITY OF CHAVDAR -  
a new and an attractive destination for many guests from the country and abroad

ОБЩИНА ЧАВДАР – 
нова и атрактивна дестинация за много гости 
от страната и чужбина
В Археологически парк „Тополница“ може да се 
потопите в миналото и дори да пренощувате в къщите от 
неолита. Местността „Света Петка“ предоставя и много 
други възможности за пълноценен отдих и развлечения 
- спортно-туристическата атракция с катерачни стени, 
кула за наблюдения, „Въжеландия“ и други въжени 
съоръжения на различни нива за малки и големи, 
открита сцена, заведение за хранене.

Особено атрактивен е първият интерактивен 
фолклорен център в България - Фолклорен център 
Чавдар, където старото среща новото. Тук всеки 
посетител може да се докосне до местния бит и 
култура чрез арт и интерактивни инсталации. 

Любителите на планинския 
туризъм могат да посетят 
природния феномен 
„Казаните“, разположен в 
същинска Средна гора, и 
хижите „Братия“ и „Сакарджа“.

Минути за усамотение можете 
да намерите в църквата „Свети 

Архангел Михаил“  
и параклисите „Света Петка“  

и „Свети Георги“.

Не пропускайте да разгледате 
обновената централна част на село 
Чавдар с интересна архитектура, 
съчетаваща красиви пешеходни алеи, 
дървени мостове и арки, фонтани и 
цветни площи! 

Община Чавдар 
с. Чавдар 2084, ул. „Христо Ботев“ 9

Municipality Chavdar  
2084 Chavdar village, 9 Hristo Botev Str. 

T.: +359 71 89 2261 / e-mail: obchavdar@abv.bg
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Още от дълбока древност проходът Траянови врата, носещ тога-
ва името Суки (т.е. теснина), е бил важен военен и търговски път. 
С идването на римляните на Балканите те постепенно превземат 
целия полуостров и започват изграждането на широкообхватна 
пътна мрежа, за да могат легионите им да се придвижват безпро-
блемно и да поддържат реда в цялата разширяваща се империя. 
По тази причина те започват разширението и благоустройството на 
най-важния път, пресичащ диагонално целия Балкански полуос-

тров и свързващ изтока със запада - т. нар. ViaDiagonalis или още ViaMilitaris (т.е. 
военен път), започващ от Сингидунум /старото име на Белград/ и достигащ чак до 
Константинопол. Цялото трасе било дълго 924 км. и на него били разположени 
около 70 пътни станции и градове. Едно от най-важните места по този път бил 
проходът Траянови врата. Тук, на това естествено защитено и труднодостъпно 
място, към края на IV век римляните изграждат система от укрепления, които мо-
жели да блокират придвижването на цели войскови части.

 www.stenos.bg / info@stenos.bg

В прохода доказано са съществували поне три кре-
пости и голяма порта, през която преминавал пътя. 
Портата представлявала внушителна триумфална арка, 
подкрепена от солидни крепостни стени, чрез които се 
свързвала с две от крепостите. По този начин се из-
граждала единна укрепена линия. Построено е и още 
едно укрепление, южно от портата, което допълнител-
но подсигурявало защитата на целия проход. 

Това е крепостта Стенос, която преди пет години беше възстановена и отворена за по-
сещения. Построена е върху възвишение, с отлична възможност за наблюдение на ця-
лата околност. Има форма на неправилен правоъгълник, съобразено изцяло с терена на 
мястото. Главният вход на крепостта Стенос е от север и гледа към портата и другите 
укрепления. От юг крепостта се подсигурява от само една доста масивна кула с триъгъл-
на форма. Архитектурно-строителните похвати и решения, използвани при градежа на 

крепостта Стенос, й придават нещо изключително. Тя е красива, внушителна, уникална и си заслужава да се види. 
Природата тук, в този дял на Средногорието, също е очарователна и отпускаща. 

В прохода Траянови врата се е състояла една от най-големите сред-
новековни битки и е извоювана една от най-значимите български по-
беди срещу Източната Римска империя - победата на „ненадминатият 
по сила и храброст“ български цар Самуил, в която той, предвождайки 
българските войни, съкрушава ромейската войска, водена от император 
Василий. Датата на тази славна българска победа е 17 август 986 годи-
на. Българските войски гонят остатъците от разгромената ромейска вой-
ска и император Василий чак до Цариград, като възстановяват всички 
български земи. Тази победа възвръща първостепенното положение на 
България на Балканите и в целия европейски югоизток и е пример за 
геройството, родолюбието и за несломимия български дух!
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ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ



ОТ СОФИЯ 
ДО...

FROM SOFIA 
TO...

Има места, за които трябва да се знае.
Има такива, които трябва да се усетят.
Както и такива, които трябва да се посетят!

There are places that need to be known.
There are those that need to be experienced.
As well as those that need to be visited!
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Кметство Забърдо се намира в планински 
район в област Смолян и е пример за развитие 
на малките села.

Забърдо е заобиколено от природни красоти 
и много забележителности. Тук са уникалният 
скален феномен „Чудните мостове“, крепостта 
Заград, пещерата „Тьовната дупка”, Цирикова 
черква, останки от тракийско селище, много 
добре съхранен римски път и др. 

Забърдо е селото с най-много атракции. 
Благодарение на общинската администра-

ция селото има Забърдовско виенско колело, 
зоологическа градина, паметник на родопското 
гостоприемство, красив площад и Старобългар-
ска юрта.
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Добре дошли в Забърдо!

Фонтан трикольор пее патриотични песни на 
площада в Забърдо.

Огромен светещ надпис посреща гостите с 
„Добре дошли в Забърдо“.

До разклона към селото на пътя Смолян-Пловдив 
е скулптурната композиция от гайдар и родопчанка 
- първата скулптура в България, която пее в реално 
време. 

В Забърдо са гостували множество видни лично-
сти. Кметът на селото години наред кани и посреща 
посланици на десетки държави от всички континенти, 
политици, депутати и представители на шоу бизнеса, 

Към читалище „Христо Ботев“ в селото 
функционира Център за традиционна култура, 
туризъм и устойчиво развитие, с етнографска 
изложба, която притежава голямо количество 
експонати.



тел./ tel: +359 3051/ 8147 www.zabardo.eu
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Welcome to Zabardo!

за да рекламира България като туристическа дестинация. Канени са 
Никола Саркози, по време на президентския му мандат, посланиците 
на Русия и САЩ и много други държави. А с посланика на Казахстан 
кметът на Забърдо г-н Валентин Черпоков открива Старобългарска 
юрта в центъра на селото. Гост на селото е бил и футболната легенда 
Христо Стоичков, за когото е написана и песен.

Оригинална реклама на селото са атрактивната певческа група на 
Евробабите, която възпя куп европейски лидери и престолонаслед-

ниците. При встъпването в длъжност 
на американския президент Барак 
Обама бабите съчиниха песен, с която 
му пожелаха успехи и родопско дъл-
голетие. В отговор получиха писмо от 
Овалния кабинет, в което им благода-
рят за музикалния фолклор и отпра-
вят благопожелания към селото. За 
Забърдо се знае и с песните на Евро-
бабите за принц Уилям и съпругата му 
Кейт, по повод сватбата им. 

Забърдо се слави и с  хубавите си 
халища и козяци, в които е събрана 
цялата красота на планината.

Zabardo Municipality is located in a mountain region of 
Smolyan Region and is an example of the development of 
small villages.

Zabardo is surrounded by natural beauty and a number of 
landmarks. Here is the unique rock phenomenon „Chudnite 
Mostove“, the Zagrad Fortress, the cave „Tyovnata Dupka“, the 
Tsirikova Church, the remains of a Thracian settlement, a very 
well-preserved Roman road and more. 

Zabardo is the village with the most attractions. 
Thanks to the municipal administration, the village has a 

Zabardo Ferris wheel, a zoo, a Rhodope Hospitality Monument, 
a beautiful square and an old Bulgarian yurt.

Centre for Traditional Culture, Tourism and Sustainable 
Development operates at the Hristo Botev Community Centre 
in the village, with an ethnographic exhibition that has a large 
number of exhibits.

A tricolour fountain sings patriotic songs  
at the Zabardo square.

A huge illuminated sign greets the guests  
with „Welcome to Zabardo“.

A sculptural composition of a bagpipe player and a Rho-
dope female – the first sculpture in Bulgaria that sings in real 
time – is located next to the fork to the village in the road Smol-
yan-Plovdiv. 

Many famous people have visited the village of Za-
bardo. For years, the mayor of Zabardo has invited and 
welcomed ambassadors form many countries, from all 
continents, politicians,MPs and representatives of busi-
ness to promote Bulgaria as a tourist destination. Dur-
ing his presidency - Nicolas Sarkozy, ambassadors from 
Russia and the United States, and from many other coun-
tries were invited. The mayor of Zabardo – Mr. Valentin 
Cherpokov opened the Old Yurt Hut in the center of the 
village together with the Ambassador of Kazakhstan. 
One of the village’s guest was also the football legend 
Hristo Stoichkov, for whom a song is written.

An original advertisement of the village is the attrac-
tive singing group of the „Evrobabite”, which glorified lots 
of European leaders and heirs to the throne. When the 
president of the United States Barak Obama took office, 
the grandmothers composed a song wishing him suc-
cess and the longevity of Rhodope Mountains. In response 
they received a letter from the Oval Office, in which they 
thanked them for the musical folklore and sent their best 
wishes to the village. Zabardo is also known for the Ev-
robabite‘ songs about Prince William and his wife Kate on 
the occasion of their wedding. 

Zabardo is also famous for its beautiful thick woolen 
rugs and kozyatsi, in which all the beauty of the 

mountain is gathered.



Един от основните приоритети на администраци-
ята на район „Източен“, Община Пловдив, е да подо-
бри качеството на въздуха в града. 

С встъпването си в длъжност като кмет на район 
„Източен“, г-н Стоянов дава заявка, че ще продъл-

One of the main priorities of the administration of the Eastern 
District, Plovdiv Municipality, is to improve the air quality of the city. 
Upon taking up his duties as mayor of the Eastern District, Mr. 
Stoyanov made a request that he will continue his hard work to 
improve air quality in the city of Plovdiv. As one of his main actions 
and efforts in this direction are:
• Carrying out inspections at all points for buying used tires;
• Organizing an action for cleaning the bed of the Maritsa River; 
• Organizing numerous actions against waste incineration and tire 
disposal, carried out jointly with the responsible institutions; 

EASTERN DISTRICT 
PLOVDIV MUNICIPALITY

• Holding meetings with the institutions for taking measures 
against pollution in the region;
 • Preparation of projects for expansion and improvement of the 
park environment in the region; 
• 24-hour response preparedness for pollution signals. 
Love of the environment and the pursuit of cleanliness must 
be nurtured from an early age. This is exactly the idea of the 
project for implementation of the only „Green Classroom“ in city 
of Plovdiv in Primary School „P. R. Slaveykov“. Amphitheatre 
spaces have been built for children to study. There will also 
be a greenhouse on the site, where pupils will grow fruits and 
vegetables on the principle of organic farming. The tendency 
is for such projects to be implemented in all educational 
institutions.

РАЙОН ИЗТОЧЕН 
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

жи усилената си работа към подобряване качеството 
на въздуха в град Пловдив. Като едни от основните му 
действия и усилия в тази насока са именно:

• Извършване на проверки на всички пунктове за из-
купуване на излезли от употреба автомобилни гуми;

• Организиране на акция по почистването на коритото 
на р. Марица;

• Организиране на множество акции срещу горене на 
отпадъци и изхвърляне на автомобилни гуми, про-
ведени съвместно с отговорните институции;

• Провеждане на срещи с институциите за предпри-
емане на мерки срещу замърсяването в района;



• Изготвяне на проекти за разширяване и подобрява-
не на парковата среда в района;

• Денонощна готовност за реакция по сигнали за за-
мърсяване.

Любовта към околната среда и стремежът за опазва-
не на чистотата трябва да се възпитават от ранна детска 
възраст. Именно такава е идеята на проекта в реализа-
ция на единствената по рода си в град Пловдив „Зелена 
класна стая“ в НУ „П.Р. Славейков“. 

Изградени са амфитеатрални пространства, на които 
ще учат децата. На мястото ще има и оранжерия, в която 
учениците ще отглеждат плодове и зеленчуци на прин-
ципа на биологичното земеделие.

Тенденцията е подобни проекти да бъдат реализи-
рани във всички учебни заведения.

Много са инициативите за подобряване качест-
вото на живот в район „Източен“. Изградени са чисто 
нова детска площадка и две игрища за набиращия все 
по-голяма популярност спорт петанк, също така се об-
лагородява междублоковото пространство. Заедно със 
спортното игрище за футбол, волейбол и баскетбол, 
микрорайон „Гладно поле“ се обособява като място за 
отдих и спорт.

Район „Източен“ е и място с много културни съби-
тия. Тук живее предимно младежко население, има 
много учебни заведения, затова периодът 01 – 03 юни 
е празник на квартала. Всяка година, по традиция, се 

организират различни културни мероприятия в парк 
„Каменица“. През 2020 година, въпреки извънредното 
положение, наложено от пандемията, при спазване на 
всички епидемиологични мерки, бяха проведени мно-
жество културни събития. 

Тук се намира и един от големите стадиони в града – 
стадион „Христо Ботев“, затова 2 юни - Денят на Ботев и 
на загиналите за свободата и независимостта на Бълга-
рия, също е от съществено значение за район „Източен“.

През 2021 година отново са планувани десетки 
културни мероприятия, като едни от най-мащабните и 
очаквани са провеждането на Фестивал на сладоледа 
на 1 юни и Фестивал на шоколада през месец октомври.

РАЙОН “ИЗТОЧЕН”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Пловдив 4000, бул. “6-ти Септември” № 274

EASTERN DISTRICT, PLOVDIV MUNICIPALITY
4000 Plovdiv, 274. 6-th Septemvri Blvd.

тел./tel: +359 32/ 60 10 60 / info@iztochen-plovdiv.bg
www.iztochen-plovdiv.bg

There are many initiatives to improve the quality of life in the 
Eastern District. A brand-new playground and two sports 
grounds are built for the increasingly popular sport of petanque, 
and the inter-block space is also being improved.
Together with the sports field for football, volleyball and 
basketball, the „Gladno Pole“ micro-district has become a place 
for recreation and sports.
The Eastern District is also a place with many cultural events. 
The population here consists mostly of young people; there 
are many schools, so the period 01 - 03 June is a holiday for 
the neighbourhood. Every year, traditionally, various cultural 
events are organised in Kamenitza Park. In 2020, despite the 
state of emergency due to the pandemic, in compliance with 
all epidemiological measures, many cultural events were held. 

Here is one of the largest stadiums in the city – Hristo Botev 
Stadium, therefore June 2, the Day of  Botev and of those who 
died for the freedom and independence of Bulgaria, is also 
essential for the Eastern District.
Dozens of cultural events are planned for 2021 as well, and 
some of the largest and most expected are the Ice Cream 
Festival on June 1 and the Chocolate Festival in October.
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ЗООПАРК
Зоологическата градина на Ловеч е създадена в 60-те години на ХХ 
век и се намира в парк „Стратеш“. На площ от 110 дка се отглеждат 

420 животни и птици от 74 вида, представители на всички континенти. 
Зоопаркът е вторият по големина в България, предпочитано място 

за посещение от ловешките граждани и гости на града. Обектът 
е достъпен за посетители с ограничена подвижност. Има пряка 

пешеходна връзка с АИР „Вароша“.

DEVETASHKA CAVE
is one of the largest caves in 
Bulgaria, known for its diversity 
of inhabitants – 12 species of 
protected amphibians, 82 species 
of birds, 34 species of mammals 
and 9 species of bats. 
There are traces of human 
presence since the Stone Age 
(around 70 000 BC). 
Since 2014, the cave is part of the 
National Movement „Discover 
Bulgaria - 100 National Tourist 
Sites“ of BTU.

THE ZOO
is established in the 1960s and is located 
in Stratesh Park. On an area of 110 acres 
are grown 420 animals and birds of 74 
species. The zoo is the second largest 
in Bulgaria, open to visitors with limited 
mobility. There is a direct pedestrian link 
to the AHR ‘Varosha’.

ДЕСТИНАЦИЯ ЛОВЕЧ
DESTINATION LOVECH

ДЕВЕТАШКАТА ПЕЩЕРА
е една от най-големите 

пещери в България. Тя е 
недвижима културна ценност с 

национално значение, природна 
забележителност и защитена 

територия. Налице са следи от 
човешко присъствие още от 

старокаменната епоха /около  
70 000 г. пр. Хр/.

Пещерата е известна и с 
многообразието от обитатели - 
12 вида защитени земноводни, 
82 вида птици, които се срещат 

в района, 34 вида бозайници и 9 
вида прилепи.

От 2014 г. Деветашката пещера 
е част от движението „Опознай 

България - 100 национални 
туристически обекта” на БТС.
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ПОКРИТИЯТ МОСТ
е построен от Колю Фичето 

и е едно от транспортните 
съоръжения в региона, 

уникално по рода си. Не 
пропускайте да видите 

моста отблизо и да научите 
повече за историята му и за 

функцията и на търговска 
улица, осеяна с малки 
занаятчийски дюкяни.

МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
води своето начало 

от средата на ХХ век.  
Екип от родолюбиви 

българи създава първата 
експозиция на 19 февруари 

1954 г. Разположена е 
на две нива, в които са 

експонирани 153 движими 
културни ценности и 

движими вещи. Сред тях 
са най-богатата в страната 

колекция от лични вещи 
на Левски, колекцията от 

лични вещи и документи на 
съратници и сподвижници 
на Левски, на участници в 

Априлското въстание (1876) 
и Руско-турската война 

(1877-1878).
Музеят е включен в 100-те 
национални туристически 

обекта на БТС под № 30 и е 
част от визитната картичка 

на Ловеч.

THE MUSEUM OF VASIL 
LEVSKI IN LOVECH 
It dates back to the middle 
of the twentieth century. On 
February 19, 1954, Bulgarian 
patriots created the first 
exhibition on two floors, with 
153 movable cultural values 
and belongings. Among them 
are the riches collection 
of personal belongings 
of Levski in the country, 
the collection of personal 
belongings and documents 
of Levski’s comrades in arms 
and followers, and people 
who fought in the April 
Uprising of 1876 and Russo-
Turkish War. 
The museum is included in 
the ‘Discover Bulgaria - 100 
National Tourist Sites’ of BTU 
under №30 and is part of the 
symbol card of the town of 
Lovech.

5500 Ловеч, ул. Търговска 22  /  5500 Lovech, 22, Targovska Str.  /  www.lovech.bg  /  e-mail: obshtina@lovech.bg
Туристически информационен център Ловеч  /  Tourist information center Lovech

 +359 68 601 362;  tic@lovech.bg;   http://tourism.lovech.bg

THE COVERED BRIDGE
was built by Kolyu Fitcheto 
and is one of the transport 
facilities in the region, 
which is unique in its kind. It 
also functions as a shopping 
alley with small craft shops.

СТАРАТА ГРАДСКА 
БАНЯ „ДЕЛИ ХАМАМ”

е превърната в 
единствения в Европа 
виртуален атракцион, 

посветен на водата. 
Под специално 

стъкло, в оригинален 
вид, е възстановена 

отоплителната 
система „хипокауст“, 

а с интерпретативните 
програми и мултимедийни 

ефекти посетителите 
наблюдават и научават 

много интересни „водни“ 
събития и факти.

THE OLD TOWN BATH 
„DELI HAMAM“
It has become the only 
virtual attraction in Europe 
dedicated to water. With 
interpretive programs and 
multimedia effects, visitors 
observe and learn many 
interesting ‘water’ events 
and facts. 

СРЕДНОВЕКОВНАТА 
КРЕПОСТ

в старата част на град 
Ловеч е паметник с 

национално значение. 
Разположена е върху 

двете тераси на скалистия, 
но живописен хълм 

Хисаря. По ваше желание 
върху крепостната стена 

можете да видите аудио-
визуалното шоу „Звук 

и светлина“, а сцената в 
крепостта е привлекателно 

място за провеждане на 
концерти и спектакли.

THE MEDIEVAL 
FORTRESS
in the old part of Lovech is 
located on the two terraces 
of the rocky but scenic hill 
Hissarya. If you want you 
can watch the audio-visual 
show ‘Sound and Light’ on 
the fortress wall, and the 
stage in the fortress is an 
attractive place for concerts 
and performances. 
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Едни от най-големите богатства на Хисаря са минералните води. 
Над 22 извора с различен химичен състав бликат на територията 
на днешния град. Лечебните им свойства са заслужено оценени 
още от древността, когато император Диоклециан, привлечен от 

ХИСАРЯ
ИЗВОРЪТ НА ЖИВОТА

ХИСАРЯ
ИЗВОРЪТ НА ЖИВОТА

Хисаря е един от най-известните балнеокурорти. 
Още през далечната 1882 г. е направен 
първият у нас химичен анализ на минерална 

вода именно в Хисаря, като по този начин е поставено 
началото на организираното балнеолечение в 
страната. Тук зимите са меки, а пролетта ухае на цветя.

това изобилие, решава да основе 
свой крепостен град, наречен 
Диоклецианопол. 

Днес за величието му напомнят  
красиви раннохристиянски 
базилики, римски казарми, 
административни сгради. 
Запазени са и крепостните стени 
на някогашния град с характерния 
за римските строители градеж от 
дялан камък с пояси от теракотени 
плочи. В архитектурния резерват 
ще видите много добре съхранени 
останки от римски терми - място за 
почивка и укрепване на здравето. 
Посетителите им се подлагали 
на лечебни и разкрасяващи 
процедури, извършвани от жрици. 
Останките от тази най–голяма 
римска баня са открити през 1935 г. 
Подът и стените са били облицовани 
с бял мрамор. Лечението с 
минерална вода в Диоклецианопол 
било свързано с почитането на 
божествата Асклепий, Хигия, 
Телесфор и трите нимфи - пазителки 
на изворите. Към термите имало и 
нимфеум – светилище.

ENG

Hisarya is one of the most famous spa resorts. Hisarya is where the first chemical analysis of mineral water in our 
country took place back in 1882, thus setting the beginning of organised spa therapy in the country. Here, winters are 
mild and springs are filled with the fragrance of flowers. One of the greatest treasures of Hisarya is the mineral water. 

Today, over 22 springs with different chemical compositions are running on the territory of the town. Their healing properties 
have been deservedly appreciated since ancient times, when Emperor Diocletian, attracted by this abundance, decided to 
establish his own fortress city - Diocletian. Nowadays, the beautiful early Christian basilicas, Roman barracks, administrative 
buildings, and fortress walls attest to his greatness. In the architectural reserve, one can see very well preserved remains 
of Roman baths - a place for rest and strengthening health. Their visitors underwent healing and beautification procedures 
performed by priestesses. In Diocletianopolis, the treatment with mineral water was associated with the worship of the deities 
Asclepius, Hygia, Telesphorus and the three nymphs - guardians of the springs. Adjacent to the baths, there was also a 
nymphaeum - a sanctuary.

HISARYA - THE SPRING OF LIFE
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Тук всеки извор има своя история. Водата в Хисаря лекува 
и успокоява, а някои казват, че водата тук е жива..., че има 
памет. Заслушайте се в напева й и тя ще ви разкаже за смели 
войни, за славни битки и могъщи владетели, за красиви 
девойки. Че по тъмна доба и в потаен час край топлите извори 
се явяват трите нимфи – пазителки, които пеят и ефирно 
танцуват, благославяйки тези, които са дошли да подирят 
край изворите изцеление и спокойствие. Всички извори са с 
различна физико-химична характеристика, с температура от 
31 до 52 градуса и различни лечебни свойства. Този факт е 
уникален не само за България, но и за света. 

Туристически Информационен Център
гр. Хисаря, ул. Ген. Гурко 23

Tourist Information Center
Hissarya, 23 Gen. Gurko Str.

Each spring here has its own story. The water in Hisarya heals and calms. Some even say that the water here is alive... that 
it has a memory. Listening to its chant, it will tell one about brave wars, glorious battles and powerful rulers, about beautiful 
maidens. About the three nymphs - guardians who would appear under the veil of night and in the darkest hour to sing and 
dance ethereally in blessing of those who have come to seek healing and tranquillity near the springs. 
All springs have different physicochemical characteristics, with a temperature from 31 to 52 degrees and different healing 
properties. This fact is unique not only for Bulgaria but for the world as well. The waters also have different mineralisation. 
The newest colonnade, „The Spring of Youth“, has a high content of metasilicic acid, which slows down the aging process 
at cellular level and has a detoxifying effect. The mineral water from the Momina Banya Spring is suitable for treatment of 
kidney and urological diseases and diseases of the musculoskeletal system, while the water from the Momina Salza Spring is 
suitable for treatment of gastrointestinal diseases.
Much can be written about the mineral water, the architectural and historical findings, the green parks and the 
fresh air, but the spirit of Hisarya and the overwhelming tranquillity can only be experienced when one visits this 
piece of heaven. 

Водите са и с различна минерализация, хидрокарбонатно-сулфатно-
натриеви, с висока алкална реакция, с ниска твърдост, бистри, безцветни 
и с приятни питейно-вкусови качества. Най-новата колонада е „Извор 
на младостта“, с високо съдържание на метасилициева киселина, която 
забавя процесите на стареене на клетъчно ниво и действа детоксикиращо. 
Минералната вода от извор „Момина баня“ е подходяща за лечението 
на бъбречно–урологични заболявания и заболявания на опорно–
двигателния апарат, а водата от извор „Момина сълза“ е подходяща за 
лечение на стомашно-чревни заболявания.

Много може да бъде изписано за минералната вода, за 
архитектурните и исторически находки, зелените паркове и чистия 
въздух, но духът на Хисаря и спокойствието, което ви обзема, могат 
да бъдат изпитани само когато посетите този къс от Рая.

T.: +359 337 62 141; +359 884 900 624
e-mail: hissar_infotour@abv.bg

www.visithisarya.hisar.bg I www.hisar.bg
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This is not a book, this is not a manual, this is not just a story, but this is a story about herbs. A story that has been 
told for thousands of years here in our lands, thus inspiring us and showing all the people how to go back to herbs 
and take responsibility for their own health.

Digging into works of many authors from the Old World who had knowledge about herbs and their healing powers, we 
found that people have been interested in herbal medicine for so long. There was no family without at least one member who 
to be familiar with a certain plant in terms of what it helped for and how its qualities could be used in its various conditions 
and parts. Then this knowledge has been passed from grandmother to grandson until nowadays. It is true that today this 
phenomenon is becoming increasingly rarer, however it still exists. There are over 100 books in Bulgaria that describe the 
healing features of herbs and give recipes and tips how to use them, each one considered useful to you.

The purpose of this „Story“ is to bring people back to the useful characteristics of herbs and the prevention that herbs or 
plants can give them on these lands, in addition to the influencing power of old legends.

When me and Svetla, my great and only love, decided to write an interesting story about herbs, we began to share 
this idea with great enthusiasm to our friends (at different ages) and somehow brought them back to their childhood and 
memories on how their grandparents looked after them. Here, we are sharing with you some of the most interesting stories 
that encouraged and assured us that we were going to the right direction.

ENG

Това не е книга, това не е наръчник, това не е разказ, 
това е история за билките. История, която е съ-
ществувала тук по нашите земи от хиляди години 

и тази история ни накара да се вдъхновим и да покажем на 
всички хора как могат да се върнат към билките и сами да 
отговарят за собственото си здраве.

Ровейки се в много автори още от древността, които са 
имали познания за билките, за лечебните им свойства и др., 
установихме, че хората още от едно време са се интересували 
от билкарството. Не е имало семейство без поне един член, 
който да не е запознат с дадено растение, за какво помага 
и как може да се използват неговите качества в различните 
му състояния и части. После тези знания до ден днешен са се 
предавали от баба на внуче и т.н. Да, среща се все по-рядко 
това явление, но се среща. Има над 100 книги в България, 
които описват полезните свойства и дават рецепти и съвети за 
билките, и всяка ще ви е полезна.

Целта на тази „История“ е да върне хората към опознаване 
на полезните свойства и превенцията, която могат да им да-
дат билките или растенията тук, и да ги зарази с легендите от 
древността.

Когато решихме със Светла, моята голяма и единствена 
любов, да напишем интересна история за билките, започнах-
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ме да споделяме с голям ентусиазъм тази идея 
на наши приятели (на различни възрасти) и ня-
как си ги върнахме назад в тяхното детство и в 
спомените как са ги гледали техните баби и дя-
довци. Ще споделим с вас няколко от най-инте-
ресните истории, които ни окуражиха и потвър-
диха, че вървим в правилната посока. 
Любимата ми история е на Диляна Колева. 
„Имам детски спомен от една ваканция със се-
мейството ми в планината, където ние със се-
стра ми се разболяхме скорострелно с остра, 
пронизваща кашлица и хрипове в гърдите. 
Трябва да съм била на 4-5 години. Бяхме в хижа, 
навътре в Родопите, нямаше близка връзка с 
голямо населено място и работещи аптеки. 
Майка ми, отдаден фармацевт и познавач на 
билките, взе нещата в свои ръце. Набраха с 
баща ми сезонно растящите подбел, мащерка, 
борови връхчета, цветове на лопен, листа от 
горска малина и ягода и запариха с бързовар в 
малко съдче отвара, в която прибавиха един-
ственото средство за подслаждане, с което 
разполагат – стрити ментови лукчета. Моят 
спомен, разбира се, не беше точно в състав-
ките на този спасителен чай, а в изумително 

My favorite story is the one of Dilyana Koleva. „I have a childhood memory of a vacation with my family in the mountains, 
where my sister and me fell ill quickly with a sharp piercing cough and wheezing in the chest.

I must have been four-five years old. We were in a hut, deep in the Rhodopes, there was no close connection with a 
large town and there were not any working pharmacies. My mother, a devoted pharmacist and expert of herbs, took over 
the reins. My father and she picked the seasonally growing coltsfoot, thyme, pine needles, mullein flowers, wild raspberry 
and strawberry leaves, and with the use of water heater made some infusion in a small bowl, in which they added the only 
sweetener they had - crushed mint candies. My memory, of course, was not exactly about the ingredients of this life-saving 
tea, but about the astonishingly rapid relief, I felt in the coming day. I also remember that my parents made the same infusion 
for another family with children, and that the next day we were already playing with them on the lawn in front of the hut.“

„When I was a child, I spent my summers in the village where my grandmother lived. She was a very hard-working 
woman and always took me with her - either to the field, or to visit the neighbor, either to the bakery, or to the store, to the 
community center, or to take some fresh water from the village fountain. From the house balcony, you could see the nearby 
pine grove and the huge meadow in front of it. She took me there to pick rose hips and chamomile. Well, she picked herbs, 
and I made bouquets of wildflowers. In addition, almost always in my bouquet there was also chamomile, which I stubbornly 

www.bulgarianrosemagic.com

„Билките за нас са едни добри 
духове, които ни помагат само 

ако вярваме в тях!“

бързото облекчение, 
което изпитах в пред-
стоящото денонощие. 
Спомням си също, че 
родителите ми напра-
виха същата запарка 
и на друго семейство с 
деца, и че още на след-
ващия ден вече играхме 
с тях на поляната пред 
хижата.“ 
„Когато бях малка пре-
карвах летата на село 
при баба. Тя беше мно-
го работлива жена и 
винаги ме водеше с нея 
– ту на полето, ту на 
гости в съседката, до 
хлебарницата, до ма-
газина, в читалището, 
за вода на селската 
чешма. От терасата 
на къщата се вижда-
ше близката борова 
горичка и огромната 
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поляна пред нея. Водеше ме там да берем шипки и лайка. Е, тя бере-
ше билки, а аз си правех букети от горски цветя. И почти винаги 
в моя букет имаше и лайка, която упорито наричах маргаритки. 
Вечер, изморена от дългия ден, правеше чай. Помня, че винаги на 
котлона в тенджерката имаше чай - от липа и шипки, или от 
лайка. Понякога просто доливаше вода в старата смес и колкото 
повече я вареше, толкова по-вкусна ставаше.

Казваше ми: „Пий баба чай, за да спиш спо-
койно през нощта.“ А когато бях 
болна, пак слагаше лайка в тен-
джерката. Качваше ме на стола 
и ми казваше: „Дишай баба дъл-
боко, за да се отпушат синусите.“ 
Аз не харесвах това и отговарях: „ 
Аз нямам синуси, бабо.“ А тя се ус-
михваше и казваше: „Разбира се че 
имаш! Всеки човек има, а лайката е 
лекувала хората още в древността.“ 
И когато ме болеше коремчето, пак 

ми даваше чай от лайка. Падна и се 
ударя – пак отвара от лайка, но този 
път на компрес. Ухапе ме комар – пак 
компрес от лайка. Когато поотрас-
нах имах много болезнена менструация, 
дори не ходех на училище от болка. Май-

called daisies. In the evening, already tired from the long day, she was making some tea. I remember that there was always 
tea in the pot on the stove – made from linden and rose hips, or chamomile. Sometimes she just added water to the old 
mixture, and the more she boiled it, the tastier it became.

She used to tell me, „My daughter, drink some tea to sleep well at night.“ And when I was sick, she used to put some 
chamomile in the pot again. She made me sit on a chair, telling me, „My daughter, take a deep breath to unclog your sinuses.“   
didn‘t like it and was saying, „I don‘t have sinuses, Grandma.“ She smiled and said, „Of course you do! Everyone has it, and   
chamomile has healed people since ancient times.“ And when my stomach hurt, she used to still give me chamomile tea. 
When  fell and hit myself - again a chamomile infusion, but this time like a compress. When I was bitten by a mosquito - 
another chamomile compress. When I grew up a little bit, I had a very painful menstruation, I didn‘t even go to school because 
of pain. My mother, as a medical person, gave me an injection of analgin and buscolysin, and my grandmother kept scolding 
her: “Enough with this chemistry! Make her chamomile tea and it will work! „And so it happened. Whether from tea or gentle 
care... it quickly calmed me down. Grandma kept saying, „Chamomile is indispensable and cures almost everything!“. She 
had beautiful hair. She often watered it with an infusion of nettle and chamomile. She taught me that every woman should 
take care of her beauty. 
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ка ми, като медицинско лице, ми поставяше инжекция с аналгин и бусколизин, а баба все я кореше: „Стига с 
тази химия! Направи й чай от лайка и ще й мине!“ И така и ставаше. Дали от чая или от нежната грижа..., 
бързо ме успокояваше. Баба все повтаряше: „Лайката е незаменима и лекува почти всичко!“ Тя имаше кра-
сива коса. Често я поливаше с отвара от коприва и лайка. Учеше ме, че всяка жена трябва да се грижи за 
красотата си. И египтянките са знаели, че лайката е вълшебна. Затова са я почитали като слънцето, а 
тя им се е отблагодарявала, като ги е дарявала с неповторима красота. Поне така казваше баба... Сега, 
когато пораснах, разбрах, че е била права! Благодаря ти, Бабо! Е, да благодарим и на лайката!“ - историята 
на Божана Гандева. 

Нека не оставяме на големите производители (във всички браншове) да ни отнемат правото да сме с повече 
познания и по-подготвени за всякакви ситуации. Това е нещо, което само ако човек се образова и чете правил-
ната литература, ще пребъде. Историята доказва, че хората в древността още от времето на неолита са имали 
познания в повече сфери и дейности, като изработване на керамика, сечива, домове, готвене, обработване на 
земя, познания за полезните свойства на билките, интерес към науката, звездите и прочие. Били са търсещи 
и адаптивни. Не забравяйте, че днес на нас ни е много по-лесно, защото предците ни са свършили всичката 
работа, за да имаме цялото знание за света в книжен или електронен вариант.

Пожелаваме ви приятна разходка в миналото и помнете тези ценни съвети за здравето ви. 
Просветете се за билките и билколечението. 
Вярвайте, че всяка една билка е добър дух, който знае как да ни помогне. 

The Egyptians also knew that chamomile had magic powers. That is why they worshipped this herb like the sun, and it 
thanked them by giving them unique beauty. At least that is what Grandma used to say ... Now, when I grew up, realized she 
was right! Thank you, Grandma! Thanks to the chamomile as well!“ The story of Bozhana Gandeva.

Let‘s not let the big manufacturers (in all industries) take away our right to be more knowledgeable and better prepared 
for any situation. This is something that only if one is educated and reads the right literature will it survive. History proves 
that even people in ancient times, since the Neolithic, had knowledge in many areas and activities, such as making pottery, 
tools, building houses, cooking, and tillage, they had knowledge on the beneficial properties of herbs, they were interested 
in science, stars, etc. Those people were searching and adaptable. Remember that it is much easier for us today, because 
our predecessors did all the work in order we now to be able to have all the knowledge about the world in paper or electronic 
form.

We wish you a pleasant walk in the past and remember these valuable tips for your health. 
Inform yourself about herbs and herbal medicine. Believe that every herb is a good ghost that knows 

how to help us. Be healthy!

www.bulgarianrosemagic.com
tmobrose@gmail.com

Бъдете здрави!  
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