


Община Правец са предпочели за свой дом над осем хиляди души. Сигурно и уредено 
място за живеене, извън забързаното ежедневие на големия град, предлагащо качествено 
образование, съхранена девствена природа, чист въздух и добре поддържана градска среда.

Pravets Municipality is the preferred home for 
over eight thousand people. It is a secure and 
convenient place to live outside the hectic eve-
ryday life of the big city, which offers a quality 
education, preserved virgin nature, fresh air and 
a well-maintained urban environment.

Малкият град в подножието на Предбалкана

The small town in the “Predbalkan” 
northern foothills of the Balkan 
Mountains

Правец се намира в полите на Предбалкана, заобиколен от средно високи, потънали 
в зеленина хълмове и полета, живописно пресечени от долинната речна мрежа на река 
Малък Искър и е само на 60 км. от гр. София. 

Pravets is located at the 
foothills of the ‘‘Pred-
balkan” surrounded by 
medium high hills and 
fields, picturesque cut 
by the valley river of the 
Small Iskar River and is 
only 60 km. from Sofia.

Правец – рожба на планината и пътищата

Pravets - the birth 
of mountains 
and roads



Любимото място за разходка на жителите и гостите на Правец е велоалеята, която свързва 
центъра на града с кв. Езерото и хотелски комплекс RIU Pravets Resort. По алеята се редуват 
скейтборд площадка, модерен голф-комплекс, зелени кътчета и места за отдих.

Велоеволюция

The favourite place for a 
walk of the residents and 
guests of Pravets is the bi-
cycle path that connects 
the town centre with the 
lake area and the hotel 
complex RIU Pravets Re-
sort. Along the driveway 
there is a skateboard area, 
a modern golf complex, 
green nooks and recrea-
tion areas.

The cycle path passes 
along a picturesque pe-
destrian bridge over the 
lake and reaches as far as 
an exquisite rose garden. 
The scent of roses and 
lavender, and the breath-
taking view over the lake, 
invite visitors to relax, 
under the arch, laden 
with roses, where one can 
breathe in freshness.

Cycling evolution
Breathtaking 
beauty and charm! 

Велоалеята преминава по живописен пешеходен мост над езерото и достига до изящна 
розова градина. Уханието на рози и лавандула и спиращата дъха гледка над езерото 
приканват посетителите да отдъхнат под арката, отрупана с рози, вдишвайки свежест.

Красота и очарование, които спират дъха!



Родната къща на Тодор Живков е отворена за посетители и представлява архитектурна 
и етнографска възстановка на възрожденски, балкански тип къща на два ката (етажа). 
Исторически музей Правец предлага беседи, разказващи за това място. 
Повече информация  на www.museum-pravets.com

Роден дом и родна стряха

Todor Zhivkov’s native house 
is open to visitors and rep-
resents an architectural and 
ethnographic reconstruction 
of a Renaissance, Balkan type 
house on two floors. Pravets 
History Museum offers talks 
about this place, as well as 
more information about the 
historical site. More info at
www.museum-pravets.com.

The unique collection of 
gifts of the head of state 
Todor Zhivkov is the only 
one of its kind in Bul-
garia. The exposition is 
made up of emblematic 
works of art from all over 
the world, donated to the 
Bulgarian head of state 
while he was in charge of 
the country.

Birthplace and 
native eaves

History and conti-
nuity all in one!

Уникалната колекция подаръци на държавния глава Тодор Живков е единствена по рода 
си в България. Експозицията е съставена от емблематични произведения на изкуството от 
цял свят, подарявани на българския държавен глава, докато е управлявал страната.

История и приемственост, събрани на едно място!



За Правешки възрожденски манастир „Свети Теодор Тирон“ преданията разказват, че 
тракийско светилище се превръща в християнска обител по времето на Асен и Петър (XII 
век). Манастирът е обект на нападения през XVII век и е напълно разрушен през XVIII век. 
Възстановен е от местните хора през 1866 г. Духовно свято средище още от древността, 
съхранило вярата и българското.

Огнище на духовност и вяра!

About the Pravets Revival monastery 
“Saint Theodore Tyrone” traditions say 
that a Thracian sanctuary became a 
Christian monastery during the times 
of Assen and Peter (12th century). The 
monastery was attacked in the 17th 
century and was completely destroyed 
in the 18th century. It was restored by 
the locals in 1866. It is a spiritual holy 
place from antiquity that has preserved 
faith and that which is Bulgarian.

A hearth of spirituality 
and faith!



The Topilata-Kamicheto Eco-
Path starts from the locality 
of Topilata, with a spring with 
crystal-clear mountain water, 
separate picnic areas and rec-
reational facilities. The slight-
ly steep terrain, which passes 
through virgin forest, is rich 
in biodiversity. A branch of 
the path leads to a panoramic 
area with breathtaking views 
of the city.

Pravets from a 
bird’s eye view!

Екопътека “Топилата-Камичето” започва от местността Топилата, с извор с кристална 
планинска вода, обособени места за пикник и изградени съоръжения за игра и отдих. Леко 
стръмният терен преминава през девствена гора с богато биоразнообразие. Разклонение 
на пътеката води до панорамна площадка със спиращ дъха изглед към града. 

Правец от птичи поглед!Екопътека “Топилата-Камичето” се извива по северния склон на рида „Градище“ и води до 
живописната планинска местност Камичето. Преходът е дълъг около 3 км., а по маршрута 
има изградени кътчета за почивка, детски съоръжения, барбекюта и места за пикник сред 
природата. Традиционно всяка последна събота на месец януари заснежената поляна 
посреща хората за любимия им зимен спортно-туристически празник.

Спорт и забавления в планината!

The “Topilata-Kamicheto” eco-
trail winds along the northern 
slope of the Gradishte Ridge and 
leads to the picturesque moun-
tainous place of Kamicheto. 
The trek is about 3 km long, 
and there are recreation areas, 
children’s facilities, barbecues 
and picnic areas surrounded by 
nature. Traditionally, every last 
Saturday of January, the snow-
covered meadow welcomes the 
locals for their favourite winter 
sports-tourism holiday.

Sport and entertain-
ment in the mountains!



Църквата „Света Богородица“ от XIV-XV век се намира на 8 км. от с. Осиковица. Изградена е 
върху руини на по-ранна сграда и древно култово място. Открити са множество фрагменти 
битова керамика и глинен олтар от IV век пр. Хр. 

Поглед в миналото и докосване до древността!

The church “Saint Virgin 
Mary” from the 14th to 
15th century is located 8 
km. from the village of Osi-
kovitsa. It was built on the 
ruins of an earlier building 
and an ancient cult place. 
Many fragments of house-
hold ceramics and a clay al-
tar from the 4th century BC 
have been discovered here.

Near the church “Saint Virgin 
Mary “in the village of Osi-
kovitsa one can wander along 
a picturesque eco-path with 
places for relaxation, play 
and picnics. Hiking tourism, 
amidst nature and with the 
opportunity to experience 
pristine nooks and ancient 
ruins, is of ever-increasing in-
terest and attracts numerous 
visitors to take a walk here.

Looking into the past 
and touching 
antiquity!

Escaping from eve-
ryday life and blend-
ing into nature!

До църквата „Света Богородица“, с. Осиковица се преминава по живописна екопътека с 
кътчета за отдих, игра и пикник. Пешеходният туризъм сред природата и възможността да 
се докосват до девствени кътчета и древни руини предизвикват все повече интерес и водят 
много посетители на разходка тук.

Да избягаш от ежедневието и да се слееш с природата!



Чекотинският манастир „Свети Архангел Михаил“, с. Калугерово е основан през Втората 
Българска държава и e неколкократно разрушаван през Средновековието. През XVIII век 
манастирът е деен културно-просветен център в района. Притежава ценен дърворезбован 
иконостас и икони, дело на Тревненска иконописна школа, изпълнени от Димитър Зограф, 
които са в автентично състояние. В двора на манастира има аязмо с лековита вода.

История за вярата и духовната сила!

The Chekotino Monastery 
“Saint Archangel Michael“, in the vil-
lage of Kalugerovo was founded dur-
ing the Second Bulgarian State and 
was destroyed several times during 
the Middle Ages. In the 18th centu-
ry, the monastery was a cultural and 
educational centre in the area. It has a 
valuable wood-carved iconostasis and 
icons from the Tryavna school of ico-
nography, created by Dimitar Zograf, 
which are in an authentic state. In the 
yard of the monastery there is a spring 
with healing water.

History of Faith and 
Spiritual Power!



Крепостта Боровéц се намира на едноименния връх, на около 4 км. от с. Разлив. На билото 
на хълма са разкрити руини от римска крепост, датирани от III-VI век. Досега намерените 
останки от 12 сгради говорят за отбранително съоръжение, част от Старопланинската 
система за защита от нападения.

В плен на магнетичната римска култура

Borovets Fortress is located on 
the eponymous peak, about 4 
km. from the village of Razliv. 
On the ridge of the hill ruins 
of a Roman fortress dating 
from the 3rd to 6th century 
have been discovered. Up to 
now, the remnants of 12 build-
ings have been identified as a 
defensive facility, part of the 
Balkan Range system of pro-
tection against attack.

Borovetz EcoPath is a tour-
ist route starting from the 
village of Razliv, with fa-
cilities for recreation and 
outdoor attractions lead-
ing to the Borovets fortress. 
Reconstructions of events, 
customs and crafts from the 
Roman age and demonstra-
tions of weapons and war-
fare accompany the tradi-
tional feast of the fortress, 
which is celebrated annually 
on Saint Peter’s Day.

Held captive by the 
magnetic Roman 
culture

The past comes alive

Екопътека Боровéц е туристически маршрут, започващ от село Разлив, със съоръжения за 
отдих и  атракции на открито, водещ до крепостта Боровéц. Възстановки на събития, обичаи 
и занаяти от римската епоха и демонстрации на оръжия и военни действия съпътстват 
традиционния празник на крепостта, който ежегодно се отбелязва на Петровден.

Миналото оживява



Туняковският хан в с. Видраре е построен през 1820 г. Влизайки днес в него, ще се потопите 
в епохата на национално-освободителните борби. Мястото е използвано като скривалище 
на Васил Левски по време на изграждането на революционния комитет в селото.

„Времето е в нас…“

The Tunayak inn in the village 
of Vidrare was built in 1820. 
Entering it today, you will dive 
into the era of the struggles of 
national liberation. The place 
was used as a hiding place for 
Vasil Levski during the form-
ing of the revolutionary com-
mittee in the village.

Immediately next to the en-
trance of the “Saint Parask-
eva” temple in the centre of 
the village of Vidare is the 
Old Class School. It opened 
its doors on January 1, 1848, 
and the museum’s exhibits 
and restorations reflect the 
development of the village 
from antiquity to the first 
years after the Liberation. An 
authentic 19th century class-
room can also be seen here.

“Time is in us ...”

Schools and  
Spirituality - Guard-
ians of the Nation

Непосредствено до входа на храм „Света Параскева“ в центъра на с. Видраре се намира 
Старото класно училище. То отваря врати на 1 януари 1848 г., а музейната експозиция 
и възстановките отразяват развитието на селото от древността до първите години след 
Освобождението. Тук може да се види и автентична класна стая от XIX век.

Училища и духовност – пазителите на нацията



Международният музикален фестивал „Моцартови празници — Правец” е ежегодно 
културно събитие, на което класически изпълнители от световен мащаб си дават среща 
в Правец всяко лято, радвайки почитатели на това изкуство с клавирни и сценични 
изпълнения в различни жанрове. Операта, балетът и нетрадиционното представяне на 
класиката са запазена марка на фестивала. 

Културната емблема на Правец

The international music festival 
“Mozart Holidays — Pravets” is 
an annual cultural event where 
classical performers from all 
over the world meet in Pravets 
every summer, delighting fans of 
this art with piano and stage per-
formances in different genres. 
Opera, ballet and unconvention-
al presentation of the classics are 
trademarks of the festival.

Lyudmila Zhivkova Park is a 
sophisticated place for relaxa-
tion and walking in Pravets 
and is located opposite the 
Museum Complex with To-
dor Zhivkov’s birth house. The 
park is well maintained with 
newly constructed alleys, chil-
dren’s playgrounds and rare 
kinds of trees. In it you can see 
a bust-monument to Lyudmila 
Zhivkova, donated by her fam-
ily on the occasion of the open-
ing of the park in 2014. 

The cultural emblem of 
Pravets

With respect for na-
ture and personalities

Парк „Людмила Живкова“ е кокетно място за отдих и разходка в Правец и се намира 
срещу Музейния комплекс с родната къща на Тодор Живков. Паркът е добре поддържан с 
новоизградени алеи, детски съоръжения и редки дървесни видове. В него можете да видите 
бюст-паметник на Людмила Живкова, подарен от семейството и по повод откриването на 
парка през 2014 г.

С уважение към природата и личностите



Спортният комплекс в Правец включва зали на закрито и открити спортни съоръжения с 
високо качество, даващи възможност за тренировки и организиране на турнири по различни 
видове спорт.  Тук летни лагери провеждат Националният отбор по футбол, Федерацията по лека 
атлетика, баскетболни отбори от страната и чужбина. Лекоатлетическите писти, тенис кортовете, 
баскетболните игрища и футболните терени предоставят перфектни условия за спорт.

Когато спортът е начин на живот! 

The sports complex in Pravets in-
cludes indoor and outdoor sports 
equipment of high quality, pro-
viding facilities for training and 
tournaments of various types 
of sports. Here, summer camps 
are run by the National Football 
Team, the Athletics Federation, 
and basketball teams from home 
and abroad. Tracks for athletics, 
tennis courts, basketball courts 
and football pitches provide per-
fect conditions for sports.

Pravets Golf Club offers a 
championship golf course 
with 18 holes of parkland sur-
rounded by stunning moun-
tain and lake views. The club 
hosts a number of prestigious 
golf tournaments and is a great 
place not only for playing, but 
also for training, practising 
and resting!

When sport is a way of life!
Golf - the modern un-
known, for amateurs 
and professionals!

Pravets Golf Club предлага шампионатно голф игрище с 18 дупки от парков тип, заобиколено 
от невероятна гледка на планина и езеро. Клубът е домакин на редица престижни голф 
турнири и е страхотно място не само за игра, но и за тренировка, обучение и почивка!

Голфът – модерното непознато, за любители и професионалисти!



В Правец има много места за игра на най-малките. Едно от най-посещаваните е реновираната 
детска площадка в парк „Тодор Живков“. Съоръженията са подходящи за деца на различна 
възраст. Алеите са любимо място за каране на кънки и велосипеди, една от тях води до паметника 
на бившия държавен глава Тодор Живков – едно от най-посещаваните места от туристи.

С почит към това, което е било, и с грижа за бъдещето!

In Pravets there are many places 
for children to play. One of the 
most visited is the renovated 
“Todor Zhivkov” park. There are 
suitable facilities for children of 
different ages. Alleyways are a 
favourite place for roller skat-
ing and cycling, and one of them 
leads to the monument of former 
Head of State Todor Zhivkov - 
one of the most popular places 
for tourists.

Outdoor sports facilities and 
fitness equipment are a modern 
touch contributing to a healthy 
lifestyle in the town. Street fit-
ness is a modern version of 
well-known gym equipment, 
as an alternative to standard 
fitness programmes. Outdoor 
sports diversify everyday life 
and bring entertainment to the 
streets, while practising it gives 
a new look to the urban envi-
ronment - not as a restriction, 
but as an opportunity.

With respect for the past, 
with care for the future!

Sport for Everyone

Спортните съоръжения и фитнес уреди на открито са модерен щрих, допринасящ за 
здравословния начин на живот в града. Стрийтфитнесът е съвременен вариант на добре 
познатите упражнения в зала, като алтернатива на стандартните фитнес програми. Спортът 
навън разнообразява ежедневието и пренася развлечението на улиците, практикуването 
му дава нов поглед на градската среда – не като ограничение, а като възможност.

Спорт на открито – какво по-съвременно!



Оброкът е ежегоден ритуал, смесица от езически и християнски практики, провеждан на 
определена дата и място до течаща вода, вековно дърво или свещено място от древността 
и се отбелязва с оброчна плоча или кръст. На определения ден в годината тук се събира 
местната общност и отправя молитви за здраве и благополучие. В Община Правец оброците 
са над 250 годишно, като най-големият е на 20 юни, оброк „Св. Илия“, край Правец. Повече 
може да разберете на www.pravets.bg

Оброчните ритуали – една устойчива традиция

The feast is an annual ritual, a 
mixture of pagan and Christian 
practices, performed on a specific 
date and in a specific place next to 
flowing water, an age-old tree or 
sacred place from antiquity and 
marked with a stone or cross. On 
the designated day of the year, the 
local community gather here and 
pray for health and well-being. In 
the Municipality of Pravets there 
are over 250 feasts a year, the larg-
est being on June 20th, the feast of 
St. Elijah, near Pravets. Find out 
more at www.pravets.bg

Ritual feasts - 
a sustainable tradition

Да преоткриваш, да се завръщаш и да се влюбиш в Правец!
Rediscovering, Returning and Falling in Love with Pravets!



Контакти:
Адрес: 2161, Правец,  площад “Тодор Живков” № 6
Телефон: 07133 / 22 88, Факс: 07133 / 24 33

Contacts:
Address: 2161, Pravets, 6 “Todor Zhivkov” square 
Tel: 07133 / 22 88, Fax: 07133 / 24 33

Е-mail: obshtina@pravets.bg
Web: www.pravets.bg


