
КЪЩА МУЗЕЙ “ИВАН ВАЗОВ„ - СОПОТ 
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ЕКСКУРЗИЯ ДО ВЪЗРОЖДЕНСКИ СОПОТ 

“ПО СТЪПКИТЕ НА ВАЗОВ И НЕГОВИТЕ ГЕРОИ„ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СКЪПИ ДИРЕКТОРИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, 

 

Къща музей „Иван Вазов“ и ПГ “Ген. Владимир Заимов“ Ви предлагат 

през новата 2016 година културно-познавателен маршрут и 

туристически услуги, чрез които учениците могат да се запознаят с 

историческото, културно и духовно наследство на град Сопот.   



I. Обща информация 

1. Местоположение 

Град Сопот се намира в Централна България, в подножието на Стара планина, на 

132 км от София, на 5 км източно от  Карлово, на 65 км северно от Пловдив и на 63 км 

южно от Троян. 

2. Информация за КМ „Иван Вазов“ 

Къща музей „Иван Вазов“ е паметник на културата от национално значение, 

стопанисва три културно-исторически обекта – Девическо /Радино/ училище, 

Етнографски и занаятчийски център и Дядова Стоянова воденица. 

Оснавната  мисия на музея е издирване, изучаване, опазване и популяризиране 

творчеството на Иван Вазов. Музеят работи в полза на обществото – за  неговото 

духовно и културно обогатяване, за децата на България – нашето бъдеще. 

Директор: Стефан Филчев 

Работно време: От понеделник до неделя; от 8:30 до 17:00 часа 

Адрес: град Сопот, П.К. 4330, ул. „Васил Левски“ 1 

E-mail: vazovmuseum_sopot@abv.bg 

Тел. : +359 (0) 3134 86 50; 0885345272; 0877234818 

Уеб сайт: http://www.vazovmuseum.com/ 

Facebook page: Vazovmuseum Sopot; 

 

 

3. Информация за ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот 

Професионална гимназия „ Ген. Вл. 

Заимов“ – гр. Сопот се намира в източния 

край на града     ( на входа на града от 

посока гр. София ). Гимназията разполага 

с пансион, категоризиран с 1 звезда и 

учебен ресторант  „Бон Апети“.  

Директор: Катя Адърска 

Адрес: град Сопот, П.К. 4330, ул. „Иван 

Вазов“ 1 

E-mail: pgzaimov@yahoo.com 

Тел.: 03134 8330 

Уеб сайт: pgzaimov.com  

 

 

4. Информация за пансион при ПГ „ Ген. Владимир Заимов“ 

 

Домакин: Галя Бочева,  

Категория: 1 звезда 

Капацитет: 120 легла /в стая по 4 легла/, на 

всеки две стаи има баня и тоалетна.  
Конферентна зала 

Безплатен Wi-Fi 

Адрес: град Сопот, П.К. 4330, ул. „Иван 

Вазов“ 1 

E-mail: pgzaimov@yahoo.com 

Тел.: 03134 8330, GSM: 0893542255 
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5. Информация за ресторант „Бон Апети“ при ПГ „ Ген. Владимир Заимов“ 

 

 

Категория: 1 звезда 

Капацитет на ресторанта: 

 Голяма зала: 160 места 

 Малка зала: 40 места 

 Тел.: 03134 8330, GSM: 0893542255 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Туристически обекти в Община Сопот 

 

1. Къща музей „Иван Вазов“ 

Родната къща на поета ни пренася в атмосферата от дома на Съба и Минчо Вазови. 

Дворът и стаите от къщата са възстановени по описание, което авторът прави в романа 

„Под игото“. В едно от помещенията са подредени паноптикум „Бръснарницата на 

Хаджи Ахил“ с фигури на Вазовите герои и дюкянът на Минчо Вазов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Девическо /Радино/ училище 

 
Девическото (Радиното) училище е построено  през 

1851 година. То е едно от първите девически училища в 

България. Едно от помещенията пресъздава класна стая 

от времето на Възраждането. В друга стая е поместена 

постоянна изложба от графики на Бинка Вазова - 

племенница на народния поет, с изгледи от стария 

Сопот. 

 

 

 
Атракции:  

 Писане с калем на пясък 

 Писане с калем на черна дъска 

 Писане с мастило и перо 

 

 



 

3. Девически метох 

 
Девическият манастир  "Въведение Богородично", основан през 1665 г. Известен в 

цяла България със запазената жилищна сграда с чардаците от XVIII век, с килията на 

Рада Госпожина, Девическото килийно училище (действало до 1850 г.), скривалището 

на Васил Левски,  под килията на игуменката Христина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Външен изглед                      Най-старата лоза                Скривалището на Левски 

 
4. Църква „Св. Св. Петър и Павел“ 

 

Построена в 1846 година. По време на 

Освободителната война църквата е 

опожарена, а в 1879 г. възстановена в 

първоначалния си вид. Майстор строител, 

създател на църквата и ръководител на 

строежа е бил Никола Троянов от 

Брацигово. Със своя внушителен външен 

вид тя е една от най-представителните 

сгради на църковното строителство по 

българските земи. 

 

 
5. Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еснафъ“ 

 
Разположен е в две възрожденски къщи в центъра на Сопот. Стопанисва се от къща 

музей «Иван Вазов» и Сдружението на сопотските майстори и ценители на 

художествените занаяти. Посетителите могат да разгледат четири тематични 

етнографски сбирки, както и да наблюдават работата на местните занаятчии – 



гравиране, инкрустиране, тъкачество и др. Особено оригинална е уредбата на гостна 

стая – градски бит от края на XIX век.  

Обектът се намира на ул. « Йордан Войвода » №4 на 3 мин. от Девическото 

(Радино) училище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Външен изглед                     Тъкачен стан                         Дюкянъ 

 

Атракции: 

 Демонстрация на местни занаяти – тъкачество, дърворезбарство, 

инкрустиране, иконопис и други. 

 Пътят на вълната 

 Кафе на пясък /ново/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Дядова Стоянова воденица 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Историческата воденица е известна от Вазовия роман „Под игото”. В момента е 

действаща и показва интериор от типичните воденици караджейки. Ще видите стаята 

на дядо Стоян със съхранения си интериор, както и работното помещение, свидетели на 

драматични събития. 

 

 

 



7. Манастир „Св. Спас“ 

                                                                     
Живописно разположен в полите на 

Балкана, под непристъпните бели скали. 

Манастирът е построен през 12 век, 

опожарен по време на Руско-Турската 

война и възстановен през 1879 година. В 

този манастир Васил Левски е приел 

монашеското име Игнатий. 

 

 

 

 

 
III. Туристически маршрути 

 

1. Къща музей „Иван Вазов“ – Радино училище – Девически манастир - 

Етнографски занаятчийски център - приблизително време за обход без беседа -

65 мин 

2. Къща музей „Иван Вазов“ – Радино училище - Етнографски и 

занаятчийски център – Дядова Стоянова воденица /с осигурен от туристите 

превоз за екскурзовода/ - приблизително време за обход без беседа -110 мин 

3. Къща музей „Иван Вазов – Девически метох – Етнографски и занаятчийски 

център „Сопотски еснафъ“- Дядова Стоянова воденица- Манастир „Св. 

Спас“ / приблизително време за обход без беседа -130 мин 

 

 

Карта на туристическите маршрути и обекти 

 

1. Къща музей „Иван Вазов“ 

2. Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еснафъ“ 

3. Радино училище 

4. Девически метох 

5. Дядова Стоянова воденица 

6. Манастир „Св. Спас“ 

7. ПГ „Ген. Владимир Заимов“ 

8. Пансион при ПГ „Ген. Владимир Заимов“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. Туристически услуги 

 

Туристическите услуги  включват основни и допълнителни услуги, предлагани от 

КМ „Иван Вазов“ и ПГ „Ген. Владимир Заимов“. 

 

1. Туристически услуги, предлагани от КМ „Иван Вазов“: 

- Посещение на 4 културно-исторически обекта / КМ „Иван Вазов“, 

Девическо училище, Етнографски и занаятчийски център „Сопотски 

еснафъ“ и Дядова Стоянова воденица/ 

- Екскурзоводско обслужване 

- Демонстрация на занаяти /при допълнително заплащане и предварителна 

заявка по телефон или имейл/ 

2. Туристически услуги, предлагани от ПГ “Ген. Владимир Заимов“: 

- Закуска и вечеря в ресторант „Бон Апети“ при ПГ “Ген. Владимир 

Заимов“ 

- Нощувка в пансион при ПГ “Ген. Владимир Заимов“ 

- DJ 

 

 

 



Предложение за екскурзия до град Сопот 
 

 Тип: Двудневна екскурзия 

Ден 1 

 

- Пристигане в град Сопот 

- Настаняване в пансион при ПГ „Ген. Владимир Заимов“ 

- Разглеждане на културно-исторически обект „КМ Иван Вазов“ + 

екскурзоводска беседа /50 мин./ 

- Разглеждане на културно-исторически обект „Девическо училище“ + 

екскурзоводска беседа /20 мин./ 

- Свободно време / Разглеждане на църквата „Св. Св. Петър и Павел“ и 

Девическия метох/ 

- Вечеря в ресторант „Бон Апети“ при ПГ „Ген. Владимир Заимов“ + DJ 

- Нощувка 

 

Ден 2 

 

- Закуска в ресторант „Бон Апети“ при ПГ „Ген. Владимир Заимов“ 

- Разглеждане на Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еднафъ“ + 

екскурзоводска беседа /30 мин./ 

- /По желание демонстрация на местни занаяти – дърворезбарство, тъкачество и 

други/ 

- Разглеждане на Дядовата Стоянова воденица + екскурзоводска беседа /30 

мин./ 

 

 

 

 

ОБЩА ЦЕНА  25,00 ЛВ. НА УЧЕНИК 

 

Цената включва: 

 

 Входни билети за разглеждане на културно-историческите обекти /КМ „Иван 

Вазов“, Девическо училище, Етнографски и занаятчийски център „Сопотски 

еснафъ“ и Дядова Стоянова воденица /  

 Екскурзоводско обслужване 

 Закуска и вечеря  

 Нощувка  

 DJ 

 

Цената не включва: 

 

 Транспорт до град Сопот 

 Допълнителната туристическа услуга / Демонстрация на местни занаяти  - 25 лв. 

за групи до 20 ученика / 

 Разходи от личен характер 

 

 

 

 



V. Начини на заплащане на туристическите услуги 

 

1. Общата цена от 25 лв. на ученик, която включва: 

- 1 нощувка,  

- 1 закуска,  

- 1 вечеря 

- DJ 

- Посещение на туристическите обекти /КМ“Иван Вазов“, Девическо 

училище, ЕЗЦ „Сопотски еснафъ“ и Дядова Стоянова воденица /  

- Екскурзоводско обслужване 

се заплаща както следва:  
- 20 лв. на място в пансиона при ПГ “Ген. Владимир Заимов„ или по 

банков път. 

- 5 лв. на място в къща музей „Иван Вазов“ 

 

 

VI. Резервация и настаняване в пансион при ПГ “Ген. Владимир Заимов“ 

 

1. Резервацията и настаняването в пансион при ПГ “Ген. Владимир Заимов“ 

се извършват по следните начини: 

- Чрез обаждане по телефон на домакина на пансиона при ПГ „Ген. Владимир 

Заимов“ , на телефони: 0893542255 – Галя Бочева; 0887359689 – Катя Адърска 

- На място в пансиона   

 

VII. Заявки за посещения на музейни обекти 

 

1. Заявките за посещения на музейните обекти / КМ „Иван Вазов“, Девическо 

/Радино/ училище, Етнографски и занаятчийски  център „Сопотски 

еснафъ“ и Дядовата Стоянова воденица/ се извършват по следните начини: 

- На място 

- Чрез обаждане на телефон 031348650, 0885345272, 0877234818 

- Чрез изпращане на имейл ( vazovmuseum_sopot@abv.bg) 

 

2. Цени на допълнителни туристически услуги, предлагани от КМ „Иван 

Вазов“ 

 

- Демонстрация на занаяти /тъкачество, дърворезбарство, дарачене, 

пирография и други/ 

 За групи до 20 деца/ученика     - 25,00 лв., цената е за час, 

Забележка: 

 При предварителна заявка по телефон или електронна поща! 

 

 

 

 



Ако все още се колебаете , 

 

още 15 причини да посетите Сопот 
 

 

1.  Тук се намира родната къща на най – великия български поет Иван Вазов- 

паметник на културата от национално значение. 

2. Открито е едно от първите в България новобългарски училища  през 18 век. 

3. Една от най-старите вкопани черкви в България – „Въведение Богородично” от 

началото на 15 в. с единствената по рода си в страната храмова икона. 

4. Девически метох – паметник на културата от национално значение, запазено е  

скривалището на В. Левски 

5. Запазена е една от малкото действащи в България воденици-караджейки: 

историческата Дядова Стоянова воденица от началото на 19 в. 

6. Най-старата лоза в югоизточна Европа от средата на 16 в.  

7. Най-дългият лифт на Балканския полуостров. 

8. Сопоските чешми – наричан е град на чешмите, поради големия им брой. 

9. Любимият скален къс на Вазов, от който е съзерцавал Балкана, в близост до 

Манастир «Св. Спас». 

10. В Сопот са родени братята генерали Владимир и Георги Вазови- герои от Дойран 

и Одрин, в близост до музея са техните бюст паметници.  

11. Девическото училище – уникален паметник на архитектурата през Възраждането 

от 19в. 

12. Една от уникалните средновековни крепости в България, част от родовите 

владения на братята Смилец от 12 в. 

13. Роден е Иван Раев- народен лечител, пръв открил лек против "сънна болест", 

запазена е родната му къща. 

14. В Сопот е родена Гина Кунчева – майката на Левски. 

15. Най-доброто място за екстремни спортове и парапланеризъм. 

 

СОПОТ ВИ ОЧАКВА! 

 

 


