
СУ “Георги Бенковски“ 
град Тетевен 

Туристически 

пътеводител 

Екип: “Туристически пътеводител“ 
Участници: 
Луиса Павлова—8Б,  Михаела Райкова—8Б, 
Яница Младенова—8Б, Йоан  Вутев – 8Б, 
Мария Манева—9Б, Йоанна Стоянова–10Б,  
Ванеса Боевска–10Б 

Чудна забележителност е Гложенският 
манастир. Кацнал е като на орлово гнездо 
в поднебесните скали на връх Лисец. За 
него преданието донася, че в началото на 
XIII век, подгонен от татарите, киевският 
княз Георги Глож потърсил спасение в 
България. Тук княза свил гнездо, от което 
по-късно възникнало селище, взето него-
вото име Гложене. Но той бил религиозен 
човек. От манастира Киевско-печорска 
лавра той донесъл и иконата на  Георги 
Победоносец. Една нощ сънувал сън, в 
който иконата е кацнала на непрестъпна 
чука и така построил манастира. И в 1220г. 
манастира бил вече готов и наименуван на 
иконата „Свети Георги“. 

Гложенски манастир 

     Местност Костина - Рибарица 

 

Костина е историческа местност в Стара пла-
нина, близо до Тетевен. Това е мястото, къде-
то е загинал Георги Бенковски и именно тук 
в негова памет е издигнат паметник през 
1908г. край т.нар. „Кърваво кладенче“. Пред-
ставлява обширни поляни, подходящи за 
пикник. Има чешма с планинска вода, детс-
ка площадка и сцена.  

 

Проект  

„Участваме в промяната  

на родния край“ 

2022 година 



Исторически музей  

 Тетевен  

 Историческият музей в Тетевен е осно-

ван през 1911г. Музеят е разделен на три експо-

зиции, които представляват Тетевен и окол-

ността от Античността до Освобождението - 

Археология, Етнография и Възраждане. В Ар-

хеологическият раздел са изложени находки 

като оръдия на труда ,съдовете, оръжия, моне-

ти и др. В отдел Етнография са представени 

облеклото, бита и занаятите на град Тетевен. 

Отдел Възраждане предлага една картина на 

борбите за на-

ционално осво-

бождение в този 

край чрез сним-

ки, документи и 

лични вещи на 

борците.  

Манастир „Свети Илия“ 

 Манастирът „Свети Илия“ е една от най-

старите сгради в Тетевен. Той се е свил на завет 

в пазвата на Манастирски дол. Построен е през 

XIV век. Още от тогава става културно средище 

на Втората българска държава. Цар Иван Шиш-

ман подарява на манастира кръст. Манастирът е 

светилник. 

Църква „Всях Святих“ 

 Църква "Св. Всех Святих" е паметник на 
културата. Началото на нейното построяване 
може да се отнесе към 1830-1834г, а нейното 
освещаване се извършва през 1846г. Построена 
е върху подпорната стена на мястото на стара 
църква, съществувала до опожаряването на Те-

тевен. Църквата се характеризира със своята 
монументалност, за разлика от други църкви от 
това време, които са вкопани в терена, тя пред-
ставлява изключение от всички църкви, строе-
ни през периода, в който България е под турско 
владичество. Църквата впечатлява изключи-
телно силно със своя външен вид и размери – 
31.1 метра дължина, 14 метра широчина и сте-
ни, дебели приблизително 1,5м. 

Водопад „Скока“-  

град Тетевен 

 Истински шедьовър е водопада на река 

Козница. Скача от 10м. и затова е наречен Ско-

ка. През лятото в него се оглежда небесната 

дъга и го прави още по-чаровен. Общата дъл-

жина на пътя e около 4 км, от които 3,4 км са 

асфалтов път, а останалите 600 м. са еко пъте-

ка с наименованието „Под пръските на водопа-

да“. По продължението на пътеката са изграде-

ни маси и пейки, а до самият водопад е създа-

ден заслон с   огнище, което прави мястото 

подходящо за релаксиращ излет и пикник. 


