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Царевец е хълм във Велико 
Търново, както и едноименна

крепост в средновековния
Търновград. Тя е била 

главната българска крепост
по време на Второто

българско царство (1185 –
1396)

Седемте рилски езера е група

езера с ледников произход, 

разположена в планината

Рила. Това е най-посещаваната

от туристи езерна група в 

България и е един от стоте

национални туристически

обекта. Езерата се намират в 

Дамгския дял на 

Северозападна Рила.

"

Рилският манастир е 

български манастир, 

един от най-

значимите културни

паметници в 

България, включен в 

списъка за световното

наследство на 

ЮНЕСКО. Основан е 

през Х век от св. Йоан

Рилски Чудотворец в 

горното течение на 

Рилска река.



 

 

Езерото Бъбрека е едно от Седемте рилски 

. Името му произлиза от неговата форма, 

която наподобява бъбрек или бобено зърно. 

Намира се на 2282 m н.в., т. е. е трето по 

височина в езерната група. Оттича се в 

четвъртото от седемте езера – Близнака. 

Сълзата е най-високо разположеното от Седемте 

рилски езера.Неговата надморска височина е 

2535 m, намира се сред малка хлътнатина 

северозападно от връх Дамга  

Долното езеро 
Езерото Окото 

Долното езеро е най-ниско 
разположеното от Седемте 
рилски езера – на най-
долното стъпало на обширния 
едноименен циркус. 
Намира се на 2095 
m надморска височина. Площ-
та му е 59 декара, а обемът – 
240 000 m3. Дълго е 330 m и 
широко до 260 m. Най-
голямата му дълбочина е 11 m. 

Езерото Бъбрека  

Езерото Сълзата 

 

Окото е 
ледниково циркусно 
езеро в Рила, второто 
от Седемте рилски 
езера. Известно е 
още и с 
името Сърцето, а в 
минало е носило 
името Чанак гьол. 



 

Седемте Релски  

Езера 

“Посланици на Бълга-

рия в Европа“ 

Езерото Близнака е най-голямото по 

площ от Седемте рилски езера.Намира 

се на 1940 м на север от Вазов връх и 

се намира на 2243 метра надморска 

височина.Площта на водосборния ба-

сейн е 2,10 кв. км. Площта на водната 

повърхност е 91 декара.  

Трилистника е петото езеро от групата на Седемте 

рилски езера.Разположено е на 2216 м надморс-

ка височина. Има неправилна форма и ниски бре-

гове. 

Езерото Близнака Езерото Трилистника 

Рибното езеро е от Седемте рилски езе-

ра.Разположено е на 2184 м надморска височи-

на и е най-плиткото езеро с дълбочина 2,5 м и 

Рибното езеро 

Седемте рилски езера е гру-
па езера с ледников произход, разпо-
ложена в планината Рила.  Това е най-
посещаваната от туристи езерна група 
в Българияи е един от стоте национал-
ни туристически обекта.   

Симона Светославова  Маламска 

                     4”б” клас      2 ОУ “Димитър   Благоев”  

Град Благоевград   



  

Плиска

Още преди появата на славянската писменост град Плиска се 
оформя като културен център. Там има добре подготвени 
писари – доброписци, владеещи литературен гръцки език, които 
водят кореспонденцията при държавната канцелария и оформят 
договорите. Има и хора с литературни интереси и заложби, 
задачата на които е да прославят владетелите, да увековечават 
паметта на видни боляри и войни. Върху камък са изписани 
първите български кратки летописи. В столицата се предполага 
че е написан и Именникът на българските князе. Когато 
учениците на Кирил и Методий идват в България, те се 
установяват в град Плиска, получавайки подкрепата на княз 
Борис. Наум Охридски и Константин Преславски започват 
своята учителска и книжовна дейност 

   Преслав 

След преместването на столицата в Преслав (893 г.) там се 
съсредоточава интелигенцията. Градът бързо се издига в крупно 
книжовно средище. В преславските манастири работят 
многобройни преписвачи, преводачи и писатели. Оформя се 
т.нар. Преславска книжовна школа. Нейни най-изтъкнати 
представители са цар Симеон, Йоан Екзарх, Константин 
Преславски, Черноризец Храбър, Презвитер Григорий, Тудор 
Доксов. В Преслав цар Симеон създава първата българска 
библиотека. След бурния литературен разцвет през IX век в 
началото на X век книжовният живот обеднява, но Преслав не 
изгубва първостепенното си значение на книжовно средище. По 
всяка вероятност там работи Черноризец Петър, отъждествяван 
от някои учени с цар Петър, появяват се много преводи на 
апокрифи и на белетристични творби, започва борба между 
богомилите и феодалната власт, която се води и със средствата 
на литературата. В края на X век във връзка със защитата на 
официалното християнско учение възниква творбата на 
Презвитер Козма „Беседа против богомилите“. По това време в 
Преслав има вече не само царска и манастирски библиотеки, но 
и няколко частни библиотеки. Според Козма богатите 
притежавали в домовете си „Старият и Новият завет и други 
книги, пълни с поучителни слова и всякакви речи“. Цялата тази 
литература, нестигнала до нас, е създадена предимно в 
Преслав  

Охрид

Наред с Плиска и Преслав важни книжовни центрове възникват 
и в Македония. Още през 886 г. княз Борис изпраща Климент 
Охридски като учител в областта Кутмичевица и му създава 
добри условия за просветна и творческа дейност. Той му 
подарява 3 къщи в Девол и места за отдих около Охрид и 
Главеница. Тези селища стават главните седалища на Климент, 
където той подготвя много ученици, започва своята 
преводаческа и писателска работа и става основоположник на 
Охридската книжовна школа. След назначаването му за епископ 
Климент работи предимно в Охрид и в Охридския манастир „Св. 
Пантелеймон“, където създава по-голяма част от своите 
похвални слова, служби, поучения и превежда Постния и 
Цветния триод. Измежду учениците на Климент мнозина се 
проявяват като книжовници. Житието на Наум, Житието на 
Климент, службите на Климент и Наум и богослужебните книги, 
преписани в Македония, са красноречиво свидетелство за 
жизнеността на Охридската книжовна школа през целия Х век. 
Тематиката на запазените творби, езикът на някои църковни 
книги и местата, където са намерени, свидетелстват, че през 
епохата на византийско владичество най-оживена дейност има в 
Македония – предимно в Охрид. Там освен книжнина на 
български език се създава и литература на гръцки език, 
предназначена за българските читатели. През ХI век в Охрид 
работи архиепископ Теофилакт, а по-късно (ХIII век) и Димитър 
Хоматиан. 



  

Търново

След освобождението от византийска власт (1187 г.) столица на 
България става Tърново. В скоро време градът се издига като 
голям политически, икономически и книжовен център. През 1211 
г. се свиква събор против богомилите, в резултат на който се 
появява Бориловият синодик, допълнен през XIII-XIV в. с нови 
разкази, анатеми и славословия. Интерес представлява 
Търновското евангелие от 1273 г., писано на хартия, и 
евангелието от 1277 г., преписано от Вася Граматик. Особено 
голям културен растеж отбелязва Търново при цар Иван 
Александър. Тогава се превеждат нови разкази и хрониката на 
Константин Манасий, съставят се четивни сборници, пишат се 
похвали за царя, преписват се богослужебни книги. Най-
интересните ръкописи от онова време са Софийски псалтир 
(Песнивец) от 1337 г., Манасиева хроника, предназначена за 
царската библиотека, Лондонското евангелие от 1356 г., писано 
също за царското семейство. В Търново са написани още 
Лаврентиев сборник от 1348 г., Митрофанов пролог от 1337 г., 
апостолски деяния, Лествица, слова на Йоан Богослов и др. 
Търновскста школа достига върха на своя книжовен разцвет 
през последните тридесет години на XIV в., когато работи 
Патриарх Евтимий Търновски – основоположник на нова езикова 
и литературна школа. При него в манастира „Св. Троица“ се 
стичат ученици от всички краища на България и от други 
славянски страни. Там Евтимий осъществява правописно-
езикова реформа, като превежда отново много богослужебни 
книги. В Търново той създава своите похвали и жития, като 
поддържа връзки с духовници от Атон и Влахия. От школата на 
Евтимий излизат изтъкнати писатели – Григорий Цамблак, 
Константин Костенечки и др.

 

Вяра Николова Макариева
IV-б клас

Второ основно училище
„Димитър Благоев“

Книжовни средища
в

Средновековна България

Посланици на България
в

Европа



 

 

 

 

 

 

 

Басарбовският манастир „Св. Димитрий 

Басарбовски“ се намира на 10 км от Русе, в 

долината на река Русенски Лом и е 

единственият действащ скален манастир в 

България. Пътеката, по която се влиза в 

манастира, минава през озеленен двор и 

свършва при кладенец, чиито води се смятат за 

лековити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калоян Марковски, IV „б“ клас, 

Второ основно училище „Димитър Благоев“, 

Благоевград 

Посланици на България в Европа 

 

 

 

БАСАРБОВСКИ 
МАНАСТИР  

„СВ. ДИМИТРИЙ 
БАСАРБОВСКИ“ 

 

 

 



От сърцевината на манастирския двор по 48 

каменни стъпала нагоре се стига до площадка с 

ниша, където е спял известният монах на 

обителта  Димитър от близкото село Басарбово. 

Димитър Басарбовски е роден през 1675 г. и 

дори е споменат от Паисий Хилендарски в 

„История Славянобългарска“. Местна легенда 

разказва, че след като придошлата река го 

завлякла и удавила, Димитър се явил в съня на 

една сляпа девойка от селото и обяснил точното 

място, където се намира тялото му. Момичето 

разказало съня си и мощите на монаха били 

открити, а девойката прогледнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 1911г. археолога Карел Шкорпил посетил 

Басарбовския манастир и подробно го описал. 

През 1937г. в манастира се настанил монаха 

Хрисант и започнал да го обновява. Същата 

година бил създаден и комитет за построяване 

на параклис посветен на Св. Димитър 

Басарбовски. Параклисът бил построен, но 

просъществувал до 1940г., когато бил разрушен 

от наводнение. Въпреки това отец Хрисант 

започнал да събира дарения и успял да построи 

две килии срещу църквата.  

 

 

АРХИТЕКТУРА 

 

В подножието на скалите се намират две стаи и 

пещерата трапезария, построени през 1956г. 

Оттам по каменни стъпала се стига до скална 

площадка. Вляво има две монашески килии. 

Вдясно е скалната църква с дърворезбован 

иконостас, изработен през 1941г. До него се 

намира голяма икона на светеца, изобразен в цял 

ръст, а около него десет житийни сцени с 

надписи на румънски и гръцки език. По други 

каменни стъпала се стига до естествена пещера, 

в която е погребан монах Хрисант. Пещерата 

изпълнява ролята на костница, в която е 

подредена и музейна сбирка. 

 

 

 



Забележителности 
във Варна 

Римски терми

Римските терми са изградени 
през  Римската  епоха,  към  
края на II век и представляват   
най-голямата римска баня 
на Балканите. Баните са 
функционирали до края на III 
век. Като главно пристанище 
на Мизия, градът е бил силно 
повлиян от римската култура, за 
което свидетелстват и термите. 
При разкопките е намерен 
постамент на статуята на 
Клавдий Аквила, както и статуи 
на римските богове Херакъл, 
Виктория и Меркурий, които 
вероятно са украсявали залите и 
са им придавали тържествен вид. 

Изготвил Алекс Кацарски, ученик от IVб клас, 
Второ ОУ “Димитър Благоев”, град Благоевград 

“Посланици на България в Европа” 



Археологически музей 

Археологическият музей във 
Варна е едно от най-интересните 
съкровища на града! Основан 
е през 1887 г. от братята Карел 
и Херман Шкорпил. В музея се 
съхранява откритото през 1972 
г. край Варна най-старо злато в 
света: Варненското енеолитно 
съкровище, датирано към 4200 
– 4600 г. пр. Хр. То се състои от 
накити и гривни, предимно ковани 
или отлети. В сплавите златото е 
с чистота от 13 до 23 карата, с 
общо тегло около 6 кг, като се 
охранява по специален режим. 
Варненският археологически 
музей е сред Стоте национални 
туристически обекта.

Дворецът „Евксиноград“ Морска градина

Морската градина е сред 
символите на град Варна. 
Обявена е за произведение 
на парковото изкуство. 
Уникалността на варненската 
морска градина идва от нейното 
естествено продължение към 
плажа и морето и плавното 
преливане на парковия с 
морския ландшафт. Огромно 
също е значението на Морската 
градина за опресняване и 
пречистване на въздуха на все по-
увеличаващия се и урбанизиращ 
се град. В Морската градина има 
множество културни и природни 
забележителности.

Дворецът „Евксиноград“ се 
намира от северната страна на 
Приморския парк на град Варна.
Строен е за лятна резиденция 
на княз Александър I Батенберг 
през 1881 – 1885 г. Първоначално 
резиденцията е била наречена 
Сандрово, но през 1893 г. княгиня 
Мария Луиза Бурбон-Пармска 
я преименува на Евксиноград 
(Гостоприемния град). Една 
от най-красивите страни на 
Евксиноград е неговият парк. 
Той е специфична екосистема 
с много богата колекция от 
растителни видове с голяма 
научна и ботаническа стойност.



Headline
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur. 
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