
ВЕЛИКИ

ПРЕСЛАВ

НАСЛЕДСТВОТО 

НА 

СИМЕОН ВЕЛИКИ

„не зная как да ви разкажа за това. 

Най-добре е да видите със собствените 

си очи, за да се възхитите, както трябва,

от красотата, [която аз видях].”

Из Шестоднев на Йоан Екзарх 



 Световната пандемия от COVID – 19 не успя да стъпче 

желанието на човечеството за по-добри дни.

 Наближава най-светлият празник в календара –

Великден – празник на прераждането и надеждата и 

пробуждането на природата.

 Заповядайте да отпразнувате новото начало във Велики 

Преслав! Това е мястото, където ще се потопите в 

красотата на природата и величието на историята. 

Мястото, на което ще се почувствате преродени и 

пречистени. А, може би, и опиянени от истинското 

царско вино, произведено във Велики Преслав.

 Предварително може да резервирате места за нощувка в 

някоя от многобройните къщи за гости и уютни семейни 

хотели, които ще ви посрещнат с топло 

гостоприемство.

 Тръгвайки на обиколка из съвременния град, не 

пропускайте да посетите Възрожденския храм “Св. ап. 

Петър и Павел”, Храмът “Св. Архангел Михаил” в 

центъра на града и Храм-паметникът “Св. Св. Кирил и 

Методий” в Боровата гора, за да измолите здраве за Вас 

и вашите близки. 
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Храм “Св. ап. Петър и Павел”
Храм “Св. Архангел Михаил”

Храм-паметник “Св. Св. Кирил и Методий”



След настаняването и обиколката на съвременния Велики 

Преслав, е време да се потопите в дебрите на славната история 

на града. 

Първата ви спирка ще е Археологически музей “Велики 

Преслав”. Във внушителната сграда е събрана богата колекция 

от ценни артефакти, обрисуващи живота в Старопрестолен 

Преслав, а в зала “Съкровищница” дъхът ви ще спре при вида 

на Преславското златно съкровище.

За по-пълна представа за вида на столичния град, 

разгледайте внимателно макетите, подредени в 

експозиционната зала.

При придвижването към Дворцовия комплекс, ще останете 

приятно изненадани от хармонията между красивата природа, 

зареждаща с вдъхновение, и хладния камък на крепостните 

стени и останките на сградите от периода на “Златния век” на 

България.

Измежду стените на Тронната палата и Златната църква, 

ще се почувствате по царски вдъхновени.



ИСТОРИКО -

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 

РЕЗЕРВАТ 

“ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ”

“..Когато [някой] обикновен и беден човек и 

[при това] чужденец, идвайки отдалече, 

[стигне] до портите на княжеския двор, още 

щом го зърне, започва да се учудва и 

изпълнен с възхита, пристъпва към вратите 

и моли [да го пуснат], и като влезе вътре, той 

вижда да се издигат къщи от двете страни, 

украсени с камък и дърво и [целите) 

изписани. А като влезе в самия дворец и 

съзре високите палати и църквите, украсени 

необикновено богато с камък и дърво и 

[различни] краски, а отвътре с мрамор и 

бронз, сребро и злато, той няма да знае с 

какво да ги сравни, защото в своята родина 

този бедняк не е виждал такова нещо освен 

бедни сламени колиби и той ще им се учудва 

[и ще изглежда], сякаш си е изгубил ума. Но 

ако му се удаде да види и княза, седнал 

[облечен] в обкичена с бисери дреха, с 

огърлица от златни монети на шията и 

пръстен на ръката, препасан с пурпурен 

пояс и със златен меч, висящ на бедрото, и 

от двете му страни седят болярите със 

златни огърлици, пояси и пръстени..»

Из 

Шестоднев на Йоан Екзарх



АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

“ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ”



ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ДВОРЦОВ КОМПЛЕКС 

ТУРИСТИЧЕСКИ 

ИНФОРМАЦИОНЕН 

ЦЕНТЪР В ГР. ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

КРЪГЛА (ЗЛАТНА) ЦЪРКВА



ПРЕСЛАВСКО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ



ПРЕСЛАВСКО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ



БЕЛОГЛИНЕНА РИСУВАНА КЕРАМИКА



НАХОДКИ ОТ ЕКСПОЗИЦИЯТА



КАМЕННА КАРТИННА  ГАЛЕРИЯ
ГРАФИТИ ІХ-Х в. ПО КРЕПОСТНИТЕ СТЕНИ



ДВОРЦОВ КОМПЛЕКС



“ВЕКЪТ НА ЦАР СИМЕОН ОЖИВЯВА”



КРЕПОСТНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ

ЮЖНА ПОРТА



КРЪГЛА /ЗЛАТНА/ ЦЪРКВА



ИЗ 

СТАРИНИТЕ 

НА 

ВТОРАТА 

БЪЛГАРСКА 

СТОЛИЦА

КАНАЛИЗАЦИЯ

МАЛКА БАНЯ
ЦЪРКВИ ПРИ ЧУПКАТА

“МАНАСТИР НА ЧЪРГУБИЛЯ 

МОСТИЧ”

ПАТЛЕЙНА



Мотел-ресторант “Омуртагов мост”

Семеен хотел Русалка

Семеен хотел Преслав
Мутафова къща



Къща за гости “Болярски стан”

Къща за гости 

“Костадоне”

Мариновата 

къща

Къща за гости “Симона”



“Живи картини”



Красотите на Великопреславския 

край



Районът около Велики Преслав е красив и крие много изненади. 

Китни села, сгушени в полите на Преславска планина и 

Шуменското плато, ще ви разкрият един свят на спокойствие и 

вдъхновение.

Къщите за гости в тези села предлагат гостоприемство и топло 

посрещане, а после ви изпращат със  желание за нови срещи.

Къща за гости “Версай”

с. Осмар

Почивна станция „Ловец“

„Осмарски 

къщи“

с. Осмар

Радковата къща

с. Имренчево
Къща за гости

„Божи Дар“

с. Мостич



След като се настаните в 

някоя от уютните къщи за 

гости и преди да поемете към 

природните забележителности 

в района, трябва да се 

подкрепите с местни вкусотии 

и кипващи кръвта осмарски 

пелин, драгоевско бяло и 

червено вино и ханкрумски 

еликсири.



Скални манастири, с. Осмар

Скален манастир, 

с. Хан Крум

Скален феномен 

“Окото”


