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А
ко никога не сте 
били в Търго-
вище, а само сте 
чували за него, 

каним Ви на кратка раз-
ходка.

Градът е разположен в 
североизточната част 
на България, в подножи-
ето на Преславската 
планина. Надморската 
височина е 185 метра, 
а населението - 36 384 
души. Заедно съжи-
телстват три етноса 
– българи, турци и роми. 

Разходката ще запо-
чне от възрожденския 
квартал „Вароша”. В 
него се намира храм „Ус-
пение Богородично”. Гра-
дежът му е направен от 
известните тревненски 
майстори уста Димитър 
Сергюв и Генчо Новаков 
през 1851 г. Църквата е 
с трикорабна конструк-
ция в старобългарски 
стил без кубе. Камба-
нарията е по проект на 
италианския инженер 
Фурлани. През 1949 г. 
при пожар изгарят по-
кривът и колоните, но 
след две години са въз-
становени с доброволен 
труд. В квартал „Ва-
роша” се намират още 
Славейковото училище, 
строено през 1863 г. 
(днес Исторически му-
зей), Хаджи-Ангелова-

та къща (етнографска 
експозиция), Къщата на 
хаджи Руси (археологи-
ческа експозиция). Тук 
са и домовете на Никола 
Симов – Куруто - зна-
меносеца на Ботевата 
чета, на художниците 
проф. Никола Маринов и 
Стефан Куцаров. 

Освен църквата „Ус-
пение Богородично” в 
Търговище има още два 
храма. Църквата „Св. 
Иван Рилски”, която е 
завършена през 1936 г., 
се намира в централ-
ната градска част. Там 
е погребан нюйоркски-
ят митрополит Андрей 
(1886-1972) - основател 
на българските епархии 
в Америка, Канада и Ав-
стралия. В нея има уни-
кален иконостас, резбо-
ван през 1961г. от проф. 
Петър Кушлев. 

Мюсюлманският храм 
„Сахат джамия” е по-
строен през ХVIII в. Въ-
трешните стени на 
залата за молитва са 
изписани с арабски тек-
стове от Корана и са 
декорирани със стилизи-
рани растителни и гео-
метрични орнаменти.

След като обходите 
част от архитектурни-
те забележителности в 
града, които се намират 
близко помежду си, още 
същия ден можете да 
починете сред красива-
та природа в местност-
та Борово око. Там се 
намира езеро, носещо съ-
щото име, в което през 
лятото можете да ви-
дите големи екземпляри 
шаран и бял амур, плува-
щи на воля. Децата ще 
се забавляват, хранейки 
ги с хляб, докато вече-
ряте на спокойствие в 
ресторант „Борово око” 
под звуците на приятна 
музика, смесена с песен-
та на щурците.

В същата местност 
се намира и Художест-
вена галерия „Никола Ма-
ринов”, която съхранява 
богат фонд от произве-
дения на изкуството. В 
нея се пази и обогатява 
най-голямата на Балка-
ните акварелна сбирка.

Друго място, подходя-

що не само за отдих, но 
и за екотуризъм, е ес-
тественият лесопарк, 
който се намира на 7 км 
южно от града, на пътя 
от София за Варна. 
Местността Парка е 
обявена за база за отдих 
през 1927 г. Интересни 
природни забележител-
ности са: „Коня” – уни-
кално оформена фигура 
върху почти отвесния 
източен склон на Лале 
Балкан, пещерата „Ма-
рина дупка”, природният 
феномен „Водопада”. Зо-
ната за отдих е бога-
та на люляк и на рядко 
срещащото се „Урумово 
лале”. 

В местността Парка 
се намират модерните 
хотелски комплекси „Бе-
лият кон” и „Рай”, на 100 
м един от друг. В бли-
зост до тях се намират 

хотел „Панорама” и хижа 
„Младост”.

В същата местност 
можете да разгледате 
древния град Мисионис – 
визитната картичка на 
Търговище. 

Обектът е включен 
в 100-те национални 
туристически обекта 

на БТС под № 81. Кре-
постта може да се по-
сети самостоятелно 
безплатно или срещу 
платена беседа с ек-
скурзовод от Информа-
ционния център, раз-
положен в Ловния парк, 
в началото на пътя за 
крепостта или с пред-
варителна заявка в Ре-
гионалния исторически 
музей – Търговище. По-
сещение на крепостта 
Мисионис с екскурзовод 
– 2.00 лв. на посетител.

Мисионис, до неотдав-
на известен като „Кру-
мово кале”, се датира 
от периода на раннови-
зантийската и средно-
вековната българска ис-
тория (IV-VI, IХ-Х, ХII-ХIV 
в.). Стените на късно-
античната и среднове-
ковна крепост заграж-
дат площ с неправилна 

форма от 21 дка. Тя е 
частично проучена от 
проф. Димитър Овчаров, 
при което е установе-
но, че е изградена през 
V в. и е разрушена при 
нашествията на славя-
ните през VI в. През IХ-Х 
в. върху крепостта е съ-
ществувало ранносред-

новековно българско 
селище, тясно свързано 
с културата и икономи-
ческото развитие на на-
миращата се в близост 
столица Велики Преслав. 
По време на Втора-
та българска държава 
(ХII-ХIV в.) крепостта 
е възстановена и леко 
изменена. Превръща се 
в голям търговски цен-
тър. Разрушена е окон-
чателно при нашест-
вието на османските 
завоеватели в края на 
ХIV в. Тогава население-
то на големия и развит 
античен и средновеко-
вен град се премества и 
установява в сегашния 
град Търговище, където 
е съществувало малко 
селище. 

Връщайки се към ис-
торията на Търговище, 
не може да не разкажем 

за произхода на сегаш-
ното и предишното име 
на града – Ески Джумая. 
И двете имена са свър-
зани с развитието на 
голям панаир по тези 
места. Районът от ста-
ри времена е предпочи-
тано място за живот 
и търговия – от ранно-
византийския период до 
падането на България 
под османско владиче-
ство през XIV век. За 
първи път старото наи-
менование на селището 
- Ески Джумая (стар пе-
тъчен пазар), се споме-
нава през 1573 г. 

Едно от преданията 
за възникването на па-
наира ни връща към сре-
дата на XVIII век. В пър-
вите дни на месец май 
местното население ре-
довно устройвало край 
града надпрепускване с 
коне. Според тогаваш-
ния обичай конските „ку-
шии”, редувани с угоще-
ния, пехливански борби и 
увеселения, продължава-
ли цяла седмица. Освен 
гостите и жителите 
на града, за да погледат 
или да участват в със-
тезанията, пристигали 
и много любопитни зри-
тели от околните села. 
Стичането на толко-
ва хора на едно място 
дало добра възможност 
на предприемчиви ка-
феджии и продавачи на 
дребно да увеличат и 
оборота, и печалбите 
си и стимулирало тър-
говията с различни сто-
ки, на първо място - с 
добитък. Постепенно 
се включили произво-
дители и търговци на 
селскостопански произ-
ведения, започнали да 
изнасят за продан сто-
ката си и занаятчии от 
града: сарачи, грънчари, 
абаджии. Въпреки че 
конните състезания се 
провеждали докъм 1840 
г., панаирът продължил 
да се нарича „кушия” и да 
започва с т.нар. „камшик 
панаир” или „хайванпа-
зар”, който дава серио-
зен тласък за развитие-
то на скотовъдството 
в региона. 

Днес традицията е 
съхранена и обновена. 
През месец май 1992 г. е 
открито първото „Изло-
жение Търговище” в рам-
ките на традиционния 
пролетен панаир. В зали-
те на Художествената 
галерия „Никола Мари-
нов” своята продукция 
ежегодно демонстри-
рат производители и 
търговци от български 
и чуждестранни фирми.

Освен място с исто-
рия и традиции, Търго-
вище е авторитетен и 
активен културен цен-
тър. Домакин е на тра-
диционни национални и 
международни прояви: 
„Празници на женските 
и девическите хорове”, 
театрален фестивал 
„Дни на големия театър 
в малкия град”, междуна-
роден фестивал на спек-
такли за деца „Вълшеб-
ната завеса”, фестивал 
на духовите оркестри, 
фолклорни събори и др. 
Тук се организира и меж-
дународният пленер за 
акварел „Никола Мари-
нов”. 

Децата и младите 
хора в Търговище имат 
възможност да се зани-
мават с различни форми 
на изкуство в Младеж-
кия дом - Търговище, 
Обединения детски 
комплекс - Търговище, 
Читалище „Напредък” и 
в частни клубове и шко-
ли. Културният афиш 
на града е богат. Ще ви 
бъде забавно да госту-
вате тук, когато деца с 
народни носии се надпя-
ват на площада, когато 
духовият оркестър сви-
ри привечер в централ-
ния парк или когато 
професионален ансамбъл 
„Мизия” танцува на голе-
ми празници.

Спокойствие и краси-
ви паркове, интересна 
култура и богата исто-
рия, какво още й тряб-
ва на една приятна ва-
канция? Просто някой, с 
когото да я споделиш.

Екип на Областна  
администрация,  

гр. Търговище

На разходка в Търговище


