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Презентация 

Република България 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

България се намира в югоизточната част на Европа 

и в източната част на Балканския полуостров. В 

продължение на векове през територията на 

страната са минавали пътищата, свързващи Европа 

с Азия и Африка. 

Българските земи са древни кръстопътища. Те 

напомнят за много древни цивилизации и велики 

народи, които са написали страниците на бурната 

история на България: бронзови и железни копия и 

стрели, руини на дворци и градове, с мъдри думи, 

изсечени върху скалите и каменните колонади. 

Освен с това, че се намира на кръстопът, България 

е известна и с живописната си природа. Въпреки 

сравнително малката си територия (110 912 km2), 

страната има разнообразен релеф. 
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Страна на здравето    

                                                    

Всички научни изследвания доказват, че със своята уникалност, разнообразие и изобилие от 

хидротермални, биоклиматични, калолечение, морско лечение, както и други ресурси за здравето, 

България се нарежда  сред първите в Европа, климато-балнеологичните традиции в българските земи 

датират от незапомнени времена. 

Във времената на траките процъфтяват селища около топлите минерални извори, били са построени и 

много Нимфеуми. В римската епоха са създадени спа центрове като Августа (дн. Хисаря), Дезудава 

(Сандански), Пауталия (Кюстендил) и Сердика (София), където дори и римските императори Улпий 

Траян, Септимий Север, Максимилиан и Юстиниян потърсили лекарска помощ за техните 

заболявания. 

Българските минерални води са известни със значително разнообразния си химичен състав и 

съответно минерализацията им и вида на разтворени минерални соли, лечебни газове, биологично 

активните микро компоненти. Всъщност, всички видове от познатите минерална води могат да се 

намерят в страната. 

Това огромно богатство от природни фактори, комбинирани с модерните хотели и спа съоръжения на 

страната, предоставят отлични възможности за целогодишно ефективно лечение на най-

разпространените болести на нашето време и наистина правят България страна на здравето. 

Спа курортите в България имат предимството да се намира в много благоприятни климатични райони, 

които предоставят изключителна възможност за комбиниране на балнеолечението с климатичното 

лечение. 

България е изключително привлекателен център за 

лечение, профилактика, отдих и туризъм с 

многобройните си курорти, благоприятен климат, 

своите 378 км крайбрежна ивица с прекрасни плажове, 

над 500 минерални извора с различен физико-химичен 

състав, температура и безспорни лечебни свойства, 

десетки лечебни кални източници и залежи на лечебен 

торф. 
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Спа курорта Сандански  

 

Град Сандански е разположен на  224 м надморска височина, в подножието на Пирин планина, покрай 

река Санданска Бистрица. Климатичен курорт е наистина уникален. През цялата година, местните 

температури са по-високи от вътрешните за страната температури - средногодишно 14,7 ° C.  

Относителната влажност на въздуха е ниска (66%), има над 2 436 слънчеви часа годишно и мъгли са 

редки. Минералните води са бистри, безцветни, без мирис и приятен вкус, силициева, умерено 

флуорна, хипертермална (42-81 ° C), слабо минерализирана. 

Условията в курорта са особено благоприятни за лечение на бронхиална астма в три форми -  

атопичен, инфекциозен, алергичен и комбиниран. Още през първата седмица се наблюдава значително 

клинично подобрение с по-малко атаки, както по отношение на честотата, така и на силата и 

продължителността,  в повече от 55% от случаите те изчезват напълно. 

Сандански е вероятно е бил основан около 3000 г. пр. хр. като малко тракийско селище. Известният 

лидер на бунта на робите в Рим - Спартак, се казва, че е роден в Сандански. 

 

През VI век градът е един от първите християнски епископски центрове в България. В края на VI век, 

двама братя - практикуващи лекари и подпомагащи бедните, живеели в Сандански. По-късно, двамата 

братя са били провъзгласени за „блажени” от църквата за ангажираността си с бедните. Поради това, 

градът е преименуван на Свети Врач (Светия доктор) и това име остава в продължение на много 

векове. През 1947 г. градът е наречен Сандански. 

Древният град лежи изцяло върху терена на съвременния град Сандански. Откритите археологически 

обекти са от различни исторически периоди. Града просперира в периода IV-VI век. От това време са 
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открити множество обществени сгради и раннохристиянски базилики, включително 

раннохристиянския епископски комплекс. 

 

Интересни са откритите мозаечни декоративни килими, някои от които са изложени в 

Археологическия музей на града. 

Град Сандански е много горд с неповторимия си градски парк, наречен от 1891 г. на старото име на 

града - Свети Врач. Неговата територия е 344 дка. Повече от 100 дървесни вида и повече от 150 вида 

цветя растат тук. Човек може да види тук стройни кедри и секвои, вечнозелени туи, върби, борове, 

нар, смокинови дървета, див здравец, градински здравец, всички видове рози и др. Малки каменни 

склонове наподобяват алпийския облик на белия мраморен масив на Пирин, нарастващ на изток. 

Окачени мостове висят над пенестите и бързи води на Санданска Бистрица. Редица алеи, дървени 

беседки, детски площадки и други специфични кътчета предлагат уникални условия за почивка и 

развлечения. Зеленина на парка заобикаля градския стадион, летния театър, открит басейн, изкуствено 

езеро с бар, много лодки и водни колела, оригинален ресторант с отделни ниши във формата на бъчви 

и др. 

 

На самия вход на парка има уникална железобетонна карта на северен Пирин, направена и поставена 

от Никола Миронски - известният български алпинист. Градският парк естествено се слива с по-

големия горски парк, който обгражда града като в подкова, която хората наричат „зелената огърлица 

на Сандански”. 
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Интересни исторически и археологически забележителности по 

протежение на българо-македонската граница. 
 

 

Самуилова Крепост (Село Ключ) 

 

Самуиловата крепост се намира близо до село ключ, на 20 км. Югозападно от Петрич, само на 4 км. от 

границата с Македония. 

  

Националният парк-музей "Самуилова крепост" е свързан с трагичения момент в историята на 

Първата българска държава след Беласишката битка с византийците през 1014. Тогава византийците 

разгромяват 14-хилядна армия на цар Самуил и ги ослепяват, като на всеки стотен войник е оставен по 

един с по едно око, за да водят другите към дома. Виждайки това Самуил получава разрив на сърцето 

и умира. Този паметник е посветен на цар Самуил и неговите ослепени войници. 

Крепостта е изградена върху основите на тракийско и ранно българското славянско селище. 

Цар Самуил построява крепостта на хълм, защитен от три шахти и два рова, които са подредени 

концентрично. Разположението на Самуилова крепост позволява да се контролира цялата клисура и 

може да се използва като военен команден пост във всички стратегически сектори на отбранителната 

система. 

 

Националният парк – музей е официално открит през 1982 година. Запазени са останки от 

средновековните укрепления и селото. От далеч се забелязва великолепна бронзова статуя на цар 

Самуил в цял ръст и четири бетонни пилона, построени на върха на хълма, върху руините на 

средновековната кула. Крепостта е важна туристическа дестинация в югозападната част на България. 
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От 2003 г. тя е включена в списъка на 100-те национални туристически обекта на Българския 

туристически съюз. 

 

 

 

Чориловски Манастир 

 

  

 

 

 

 

Чориловски манастир - "Св. Георги" (понякога 

наричан Игуменът или Геговски манастир) е 

разположен на южните склонове на планината 

Огражден, близо до село Чорилово. 

 Предполага се, че е основан през 14 век. 

Това е масивна каменна сграда с размери - 24 

метра дължина и 12 метра широчина. 

 

Интерес представляват запазените стенописи от 1858 г. и 

особено сцените с теми от "Страшният съд" и "Скитания на 

душата", нарисувани в открития притвор. Църквата е 

обявена за паметник на културата от национално значение. 

Според историята, изграждането на манастира започнало 

през 1848 година, когато в сградата първоначално е открито 

килийно училище, което по-късно се преобразува в ново 

българско училище. Манастирът е свързан с 

революционните борби на местното българското население. 

В миналото  манастира и училището са обслужвали  

духовните потребности на населението на дванайсет 

махали от съществуващото някога село Игуменец.  
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Село Скрът 

Селото е разположено в подножието на планина Беласица. В центъра на селото има два чинара на по 

над 300 години, защитени от РИОПС, високи над 40 метра. 

 

 

По време на Първата световна война е построен на върха паметник на загиналите български войници 

от 11 македонската пехотна дивизия, който е бил разрушен от гръцки сили на 17 август, 1926. От 2001 

г. насам всяка година през август се организира международна туристическа експедиция до върха, под 

мотото "Балкани без граници". 

 

 

  

  

  

  

  

В планината над село Скрът има красив 

водопад, а близо до билото -  неизследвана 

до сега дълбока пещера "Ледника". 

 

Над селото се намира връх Тумба, тук се 

пресичат държавната граница между България, 

Гърция и Македония.  

Изходни пунктове за неговото изкачване са 

селата Ключ, Скрът и Габрене (на българска 

територия) и село Смолари и хижа Шарена 

чешма (в Република Македония). 


