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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 

и от държавния бюджет на Република България

информационен бюлетин
Проект BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 

"Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България"

Отбелязват 1 150 години от покръстването 
на българите на 1 и 2 май в Плиска 

Гр. Плиска ще бъде домакин 
на двудневни тържества по 
случай 1  150-годишнината от 
налагането на християнството 
за официална религия в Бъл-
гария. Традиционните чества-
ния ще са в памет и прослава 
на делото на цар Борис I Ми-
хаил Покръстител. Официални 
гости ще бъдат Негово Светей-
шество патриарх Неофит, ми-
нистър-председателят Бойко 
Борисов и цар Симеон Втори. 

Тържествата ще започнат 
на 1 май, когато в Голямата 
базилика, която е част от На-
ционалния историко-архео-
логически резерват „Плиска“, 
ще се състои масово детско 
кръщене. 

 От 9,30 ч. на 2 май отново в 

На около 29 км от област-
ния град Шумен и само на 
2 км от съвременния град 
Плиска се намират останките 
от столицата на Първата бъл-
гарска държава в периода от 
681 до 893 г. Националният 
историко-археологически 
резерват „Плиска” е обявен 
за археологически паметник 
на културата с национално 
значение през 1970 г. 

Голямата базилика партиарх Неофит ще 
отслужи тържествена литургия. Специ-
ално за богослужението на старините 
ще бъдат изградени олтар и престол, 
както изисква църковният канон. След 
литургията Негово Светейшество ще 
връчи на цар Симеон Втори орден „Св. 
Йоан Рилски” – І-ва степен, а на минис-
тър-председателя Бойко Борисов - ор-
ден „Св. цар Борис І” – І-ва степен. 

Програмата на тържествата включва 
и концерт на народния певец Илия Лу-
ков на 1 май от 18,30 ч. на площада в гр. 
Плиска. 

Голяма базилика

Национален историко-археологически резерват „Плиска“ 
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други туристически обекти 
в област шумен 

В област Шумен се намира и град Ве-
лики Преслав, който е втората българска 
столица. Градът е основан преди повече 

от 1100 години като град крепост по вре-
ме на управлението на княз Борис I (852 
– 889 г.). След Преславския църковно-на-
роден събор през 893 г. е провъзгласен 
за столица на българската държава. В  На-
ционалния историко-археологически ре-
зерват „Велики Преслав“ се намира храм-
паметникът „Св. св. Кирил и Методий”, по-
строен по повод 1000 г. от смъртта на св. 
Методий и цар Симеон. 

На 17 км североизточно от областния 
град Шумен и на 2 км от с. Мадара се на-
мира националният историко-архео-
логически резерват „мадара”. Най-зна-

чимият паметник в резервата „Мадара” 
е уникалният скален релеф, известен 
като мадарския конник. Изваян върху 
величествената скала на 23 м височина, 
той е образец на ранносредновековното 
българско изкуство и изобразява конник 
в естествен ръст с копие в ръка. В краката 
на коня се вижда повален лъв, а зад езда-
ча е изобразено ловното му куче. Скални-
ят релеф е единствен по рода си в Европа. 
През 1979 г. е включен в списъка на юне-
СКо като паметник със световно значе-

ние, а през 2008 г. е обявен за Глобален 
символ на българия.

Една от най-известните забележител-
ности в България и 
региона на град Шу-
мен е Шуменската 
крепост. Останките 
от крепостта се на-

мират на 3 кило-
метра от центъра 
на днешния град. 
Крепостта е разпо-
ложена в Природен парк „Шуменско-
то плато“. Експонирана е като музей на 
открито. Голям интерес за посетителите 
представлява възстановената кула от кре-
постта, от която се разкрива красива глед-
ка към град Шумен и природния парк. 

Също на територията на Природен 
парк „Шуменско плато“ се намира и паме-
тникът „Създатели на българската дър-
жава” -  на хълма Илчов баир. Идеята за 

изграждането на паметника се 
ражда по време на подготовка-
та за честванията на 1300-го-
дишнината от създаването 
на българската държава. 
Строежът започва през ав-
густ 1979 г., а паметникът е 
открит тържествено на 28 
ноември 1981 г. Паметникът 
се състои от две групи бе-
тонни форми, между които 
има малки пространства. Тук 
се намира най-голямата в Ев-
ропа мозайка-триптих на от-

крито, която заедно с 21 скулптури симво-

лизира идеята за създаването, развитието 
и възхода на българската държава в пери-
ода от VІІ до Х век. Изобразени са хановете 
Аспарух, Тервел, Крум и Омуртаг. В горната 
част на паметника се образува светлинен 
кръст – символ на приетото християнство 
през IX век. Златният век на България при 
управлението на Симеон Велики (893 г. – 

927 г.) е представен с 11 фигури. На върха 
на мемориала е поставен гранитен лъв, 
тежащ 1000 тона. Чрез три отделни шри-
фта е показано развитието на българска-
та държава – първо е рунното писмо – с 
черти и резки, използвани от прабългари 
и славяни, следва глаголицата на братята 
Кирил и Методий и накрая кирилицата – 
писмеността на целия славянски свят.

В гр. Шумен се намира джамията „Ше-
риф Халил паша“, известна още като 
„Томбул джамия“, построена е през 1744 г. 

С комплекса от сгради около него храмът 
е най-големият в страната по площ и 
архитектурна значимост и на второ 
място на Балканския полуостров след 
джамията „Султан Селим“, намираща се 
в град Одрин, Турция. Архитектурата на 
джамията е повлияна от зародилия се в 
началото на XVIII в. ориенталски архи-
тектурен стил „лале”, който се характе-
ризира с включването на елементи от 
френския барок. Томбул джамия е обя-
вена през 1975 г. 


