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ЗАЕДНО ПО (НЕ)ОБИКНОВЕНИТЕ 
ПЪТЕКИ НА БЪЛГАРИЯ



Идеен проект на ИУК - Плевен

• Животът ни е пътешествие и колкото 
повече израстваме, толкова по-силно 
осъзнаваме, че не е важна крайната 
спирка, а самото пътуване. То ни носи 
наслада от съхранената памет и вяра 
в хоризонта. 

• Kакво по- вдъхновяващо от това да 
опознаем корените си, вървейки 
редом с добри приятели по пътеките 
на Родината?!



•Именно тези размисли и страсти бяха нашия 
компас в създаването на идейния проект на 
ИУК – Плевен „Заедно по (не)обикновените 
пътеки на България“



Идеята на проекта:

• Заедно да обиколим и опознаем малко познати исторически 
и природни забележителности в близост до нашия град;

• Заедно да съберем информация и богат снимков материал;
• Заедно да създадем филм за (не)обикновените пътеки на 

България;
• Заедно да разпространим филма в българските училища;
• Заедно да бъдем вдъхновители за нашите приятелки от IIW 

да открият (не)обикновените пътеки на света;



Целта на проекта:

•Да създадем допълнителни условия за хармоничния 
микроклимат във всеки клуб;

•Да обогатим себе си и другите, за да имаме 
привилегията да помним и да вярваме.



Всички пътища водят до…

•Когато говорим за Панорама „Плевенска 
епопея“ и Регионален историческия музей, то 
всички пътища ще Ви отведат до Плевен.



Нека стигнем по-далече…

• Всъщност наред с  известните забележителности, 
околностите на всеки български град  крият малко познати 
пейзажи и истории. Те са толкова вдъхновяващи, цветни и 
понякога дори мистични, че е необходимо само да тръгнем 
към тях, за да ни се разкрият и да станем пазители на тяхната 
магия.



Крепостта „Сторгозия“

• Останките от крепостта “Сторгозия” 
се намират в парк “Кайлъка”.  
Античното селище Сторгозия води 
началото си от римска крайпътна
станция на Виа Траяна, свързваща
Ескус с Филипопол и намираща се в 
центъра на съвременния Плевен. През
Средновековието, селището
продължава да съществува като силна
крепост с отлично развити занаяти, 
търговия, разменни дейности. 
Местните предания я свързват с 
последните дни на цар Иван Шишман.



Улпия Ескус • Римският град (днес до с. 
Гиген) е възникнал през І в.н.е. 
като наследник на тракийско
селище. Градът е в разцвета си 
и през ІV в. – при управлението
на император Константин 
Велики (307 г. – 337 г.). Тогава
столица на римската империя 
става Константинопол, а на 
брега на река Дунав е изграден
голям каменен мост, за 
откриването на който на 5 юли 
328 г. идва лично императорът.



Скалната арка

Скалната арка край с. 
Ъглен по поречието на р. 
Вит е естествено оформен
скален мост. 
Особеното тук е, че това не 
е типичния мост, чиито два 
края да свързват два 
бряга, а в единия си край 
мостът води право в 
реката.



Геопарк „Искър – Панега“
• Геопаркът вкючва в себе си два 

района-Карлуковския карстов 
комплекс и ландшафтен парк 
“Панега“.  Това е първият геопарк на 
територията на България, който
включва в себе си множество обекти
от геоложки, геоморфоложки и 
палеонтологичен характер, като една
от главните цели е да се популяризира
националния геотурстически
потенциал. Тук са открити останки от 
римско светилище, а в близост до 
извора е открита оброчна плочка на 
бога на медицината Асклепий, дъшеря
му Хигия и сина му бог Телесфор.



Скален манастир „Св. Марина“

• Едноименната скална църква „Света 
Марина“ е построена през 14-и век и 
се смята за уникален паметник на 
Българското средновековие. Била 
изписана от местни иконописци. 
Преди време част от стенописите в 
църквата били свалени. Сега те се 
пазят в Националния исторически 
музей. Църквата била обитавана от 
монаси – исихасти и е оцеляла по 
време на турското робство.



Пещерата „Проходна“ – Очите на Бога
• Пещера Проходна, или както още е 

известна – Очите на Бога, е природна
забележителност, част от 
Карлуковския карстов комплекс край 
Карлуково и Луковит. Прилича на 
голям естествен тунел. В централната
ѝ част са очите – две дупки с 
характерна форма на тавана на 
пещерата. От тях прониква голямо
количество светлина и затова в 
пещерата е много светло. Това е най-
дългият пещерен тунел в България, с 
дължина от 365 метра и с височина на 
сводовете си от 56 метра.



Реализацията на проекта:

Реализацията на проекта е във Ваши ръце:
- За да разпалим в сърцата на идното 

поколение неспокойния дух на пътешественика 
и нестихващият ентусиазъм на откривателя;
- За да усещаме корените на духа и крилата на 
истинското приятелство,…



…защото 

„ЗАЕДНО МОЖЕМ“!



•БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


