


• Община Костенец се
намира в Югозапдна
България и е част от
Софийска област

• Общината е на 74 км.
югоизточно от столицата
София и на 80км. от
втория по големина в
България град, Пловдив.



• В територията на
общината, освен
общинския център –
гр.Костенец, влизат също
град Момин проход, с.
Костенец и по-малките
китни села Василица,
Пчелин, Подгорие, Очуша
и Голак



• Изключително стратегическо
разположение- През
територията на общината
преминава участък на АМ
“Тракия” и

ЖП-линия София-Пловдив-
Свиленград.

В непосредствена близост до
ски курорта Боровец и Спа
столицата на Балканите –
Велинград



• Исторически музей 
Ихтиман

• Голф клуб и летище “Ер 
София”

• Конна база “Ниеса”

• Ботаническа градина 
“Борика”



• Щраусова ферма

• Авиационен център 
Долна баня

• Голф клуб Ибър



• Боровец

• Царска Бистрица

• Исторически музей 
Самоков

• Крепост Цари Мали Град

• Чадър чешма

• Старата чешма



• Беловска базилика

• Параклис “св. Петка” 
с. Сестримо

• Храм “св. Георги” –
с.Голямо Белово

• Спортна база 
“Белмекен”



• Водата на Момин Проход е
хипертермална (64(С)
слабоминерализирана,
сулфатно-натриева,
радонова, силициева и
умерено флуорна.
Минералната вода е леко
алкална, бистра, безцветна,
без мирис и с приятни
питейно вкусови качества.

• По радиоактивност е втора,
след тази на лечебния курорт
Нареченски бани, трета в
Европа и 25 в света.



• Минералната вода е
топла - 47(С), със
значителен дебит – 12
л/сек.,
слабоминерализирана,
хидрокарбонатна,
сулфатнонатриева,
лекофлуорна, с малко
количество радон, много
ниска обща водна
твърдост.



• Минералната вода е
слабо
минерализирана,
сулфатно-натриева, с
увеличено съдържание
на флуор и
метасилициева
киселина.



• Намира се по поречието
на р. Чавча, в центъра на
Вили Костенец, на метри
от асфалтовия път.
Отстоянието от град
Костенец е само 8км.

• Височината на пада е
12м.



• Водопад Скаловитец се
намира в Източна Рила
само на 2км. от
хижа ”Гургулица” и на 6
км. от Вили Костенец.
Намира се на
едноименната река
Скаловитец, която е
десен приток на
река Рибница. Водопадът
е висок около 25 метра и
има три стъпала,
средното е най-голямо и
отвесно.



• Значителна част от
Вили Костенец,
Резерват “Ибър” и вр.
“Белмекен”,
прилежащи към
Община Костенец,
също са част от НП
Рила



• С отправна точа Вили
Костенец или с. Костенец
до х.”Гургулица”,
Скаловитски водопад,
Белмекен, Спортното
градче, Боровец, Юндола,
вр.”Ибър”, вр. “Мусала”,
Мальовица, Долна баня и
др.



• С отправна точка гр.
Костенец и гр. Момин
проход до Траянови
врата, Параклис
“Възнесение Господне”-
Еледжик, мах. Гьола, с.
Голак, с.”Горна Василица”,
Пчелински бани, с. Очуша
и др.



• Крепостта „Стенос” при
прохода “Траянови врата” се
намира на изключително
достъпно и атрактивно място –
само на 15км. от гр. Костенец,
на 74км. от гр. София и 72км.
от гр. Пловдив, в близост до
Автомагистрала „Тракия” в
Средна гора.

• Крепостта е частично
възстановена по европейски
проект изцяло в стила на
древните строителни техники,
с цел запазване на автентичния
изглед на уникалното по рода
си съоръжение.



• Има дати, записани със златни
букви в българската история.
Такъв е славния ден на 17
Август 986г. когато в прохода
„Траянови врата”, наричан още
„Българската клисура” или
„Царският брод”, могъщия
български владетел Самуил
разбива огромната тридесет
хилядна армия на
византийския император
Василий II.

• Самият византийски
император едва спасява
живота си, а царската палатка
и императорските инсигнии
остават в български ръце.



• Храм "Свети Архангел
Михаил" представлява
трикорабна куполна
базилика, строена през
1854 г. и завършена през
1857 г. Църквата има
запазени уникални
стенописи, книги и
документи на повече от
век, поради което е
обявена за художествена
недвижима културна
ценност.



• Намира се във Вили
Костенец, в
местността Горна
църква, на 2км. От
Костенски водопад

• В близост има места
за отдих и пикник,
отличава се с красива
панорамна площадка



• Намира се на около
250м. Западно от вр.
“Еледжик”

• Възстановен е през
1885г., от жител на с.
Долна Василица

• Проучвания сочат, че
е изграден върху
римски крепостни
съоръжения



• Храм “Свети Великомъченик Георги” –
Костенец

• Храм “Свети Великомъченик 
Панталеймон” – Момин проход

• Храм “Свети Мина” – с. Горна 
Василица, мах. Пердова

• Църква “Свети Йоан Предтеча” – с. 
Горна Василица, мах. Нова

• Храм “Свети Великомъченик Георги” –
с. Пчелин

• Храм “Вси Светих” – с. Очуша
• Църква “Възнесение Господне” – с. 

Голак
• Църква “Свети Апостол Петър” – с. 

Долна Василица, мах. Бальова
• Параклиси – “Свети Георги 

Победоносец” – източно от с. 
Костенец, “Свето Възнесение 
Господне”- с. Горна Василица, мах. 
Гледжова, “Рождество Христово” –кк 
Пчелински бани, “Свети Илия” – с. 
Подгорие, “Света троица” – с. Долна 
Василица, мах. Волгарска,“Свети 
Великомъченик Мина” – м. 
Войнишките чешми, по пътя за с. 
Костенец



• Посещението в занаятчийската
работилница ще ви пренесе в
романтиката на отминали
векове и в ежедневието на
местния бит и занаяти. Целта
на тази експозиция е
възстановяването и
популяризирането на местните
занаяти плетене, тъкане,
шиене и бродиране.

• В Занаятчийската работилница
периодично се провеждат и
кулинарни обучения за
приготвянето на характерни за
района ястия.



• Избата е специализирана в
производството на
висококачествени бели и
червени вина от грозде,
подбрано от най-слънчевия
регион на България –
Тракийската низина.

• Във вината на Изба “Ръсин”,
с вниманието си към всяко
зърно, с много любов и
умения, са съчетани
традициите на този
винарски край с новите
тенденции и технологии във
винопроизводството.



• Майсторите превръщат
ножовете в изключително
произведение на
изкуството – ръчно
изработени от качествена
стомана, с дръжки от
еленски рог или дърво, и
калъф от телешка кожа.

• Има възможност за
посещения и
демонстрации в
майсторските ателиета.



• 14 Февруари – Празник на 
виното – гр. Костенец

• Сирни заговезни –
Кукерски събор – гр. 
Момин проход, с. Горна 
Василица

• “Да попеем по съседски” 
– фестивал на старата 
градска песен

• Областен фолклорен 
конкурс-надпяване –

“В песента е душата на 
народа”



• Празнично отбелязване на 
победата на цар Самуил на 
Траянови врата – 17 Август

• Майски културни празници
• Мото-събор в с. Долна 

Василица
• Балкан Офроуд Рали –

международно рали 
състезание

• Конски надбягвания(Кушии) на 
Тодорвден

• Празник на Община Костенец
• Землячески събори 
• Празници по случай Великден, 

Гергьовден, Еньовден, Коледа 
и др.



• Възможности  за:

- Лов

- Спортен риболов

- Конна езда

- Велопоходи

- Практикуване на 
екстремни спортове



• Проучвателни разкопки и доразвиване на комплекса в 
чест на Цар Самуил

• Проучване на Голашката пещера и включването и като 
част от туристическите атакции на територията на 
общината

• Развитие на общината като център за СПА и релакс

• Участие на Община Костенец в проекти за развитието на 
туристическия бранш в региона 


