


1. Нашият кратък пътеводител на България

2. Област Рила- Пирин 

3. Област Велико Търново

4. Област Южно Черноморие 

5. Област Северно Черноморие

6. Област Дунавска равнина

7. Област Долината на розите

Какво ще представим?



https://tourbuilder.wi
thgoogle.com/builde
r#play/ahJzfmd3ZW
ItdG91cmJ1aWxkZ
XJyEQsSBFRvdXI
YgIDg7cqVqQsM

https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgIDg7cqVqQsM
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Област Велико Търново

Несъмнено в толкова велик, старинен град като Велико 
Търново да се видят безброй туристически 

забележителности. Градът се намира в северна 
България и е разположен в поречието на р. Янтра.



Велико Търново е град с над 7000 годишна история като най-ранните следи от човешки живот са 
от петото хилядолетие преди новата ера.

Следи от тракийската култура в региона 
са открити на хълма Трапезица, 

датиращи още от първата половина на 
третото хилядолетие и ето това е и 

първата забележителност в моя 
пътеводител.Трапезица е втората 

крепост на вътрешния град на 
Средновековен Търновград. Представлява 

естествена крепост,която е опасана 
от три страни от плавните меандри на 

река Етър (Янтра).

История на Велико Търново



В моят пътеводител слагам крепостта Царевец. Най-
ранните следи от живот на хълм Царевец датират от 

късния халколит (4200 г. пр. Хр.).

Царевец



Открити са останки от жилища и керамика от халщатската и от латенската култура. 
Във Велико Търново се намират 6 старинни църкви и всяка една от тях си заслужава да се 

види.

Св. Четиредесет мъченици

Св. Петър и Павел

Св. Архангели Михаил и Гавраил

Св. Димитър Св. Георги

Рождество Христово

Какво да посетите?



Природни забележителности във 
Великотърновска област

Златен водопад Еменски каньон Пещерата „Бачо Киро“

Екопътека „Бъзовец“



Защитени растителни и животински
видове в област Велико Търново

Буков сечко Балканска кротушка

Голям гребенест тритон

Видра

Дългопръст нощник

Обикновена 
пърчовкаЛалугер



Защитени
местности

Косово- Опазване на дъбова гора. Савчов чаир- Вековна букова гора



Голяма част от замърсяването във Велико 
Търново идва именно от превозните 
средства. Освен транспортът други 
големи източници на замърсяване са 

промишлеността и битовото отопление. 
Жителите на града дишат въздух с 

превишение на нормата на фини прахови 
частици от 50 микрограма поне 45 дни 

годишно при норма 35. Един от най 
големите източници на замърсяване в 
града е завода Кроношпан за дървени 

плоскости.

Анализ на екологична обстановка в областта 



Екологичен символ 
на облатта

Избрахме като символ на областта 
растението пърчовка „Himantoglossum

caprinum „
Това е най-характерното растение за 

Областта Велико Търново е и много нежно.


