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Годишна екскурзия на Българското геологическо дружество 

Традиционната годишна екскурзия на БГД за 2016 г. се 
проведе на 4 и 5 юни с автобус по маршрут София – Велико 
Търново – Арбанаси – Трявна – Етъра – Габрово – София. 
Екскурзията беше посветена на геологията на Предбалкана 
и културно-историческите обекти от национално значение 
в Централна Северна България. В екскурзията участваха 50 
човека – преподаватели, студенти, научни работници, пен-
сионирани геолози и членове на техните семейства. През 
първия ден програмата на екскурзията започна с предста-
вянето на интересни детайли от геологията на Стара плани-
на и Предбалкана по маршрута София – Велико Търново. 
Димитър Синьовски и Радослав Наков запознаха участ-
ниците с любопитни и малко известни факти и събития 
от историята на урановото находище при гр. Бухово и на 
уранодобива в България – емблематични и противоречиви 
по своята същност и значение обекти и дейности от мин-
нодобивната и енергийната промишленост на страната. 
Стефан Шанов разказа за трудностите и премеждията при 
проучването и проектирането на трасето на АМ „Хемус“, в 
най-сложния участък на магистралата между с. Елешница 
и гр. Ботевград, който и до днес си остава най-крупното 
пътно съоръжение у нас. Алексей Бендерев направи кратко 
описание на Брестнишкото карстово поле, развито в горно-
юрско-долнокредни платформени варовици и обхващащо 
разнообразен карстов комплекс от кари, въртопи, понори, 
пропасти и пещери, в чийто предел се намират пещерата 
Съева дупка и големият карстов извор Глава Панега. Марин 
Иванов и Кристалина Стойкова направиха подробна харак-
теристика на литоложкия състав, литостратиграфската схе-
ма, фосилното съдържание, палеоекологията и възрастовия 
обхват на скалите от Ловешката ургонска група.

Първата спирка на екскурзията беше отредена на черк-
вата „Св. Четиридесет мъченици“ и крепостта „Царевец“ в 
Старопрестолния град (сн. 1–6). Участниците в екскурзия-
та разгледаха най-известния средновековен български па-
метник във Велико Търново, който е дело на Търновската 
художествена школа, построен и изписан по времето на 
цар Иван Асен II в чест на голямата победа на българската 
войска над византийската армия в битката при Клокотница 
на 9 март 1230 г. Той е построен върху основите на по-
стар и по-малък храм. На „Царевец“ участниците в екс-
курзията направиха традиционния за този исторически 
обект тур от главния вход с големия портал на крепостта 
до „Патриаршеската църква“, откъдето се открива чу-
десна панорама към Велико Търново и околностите му и 
към меандриращата долина на р. Янтра, дълбоко всечена 
в долнокредните глинести и теригенно-карбонатни скали 
на Горнооряховската, Българенската и Еменската сви-
та. Радослав Наков говори за основните геоложки струк-
тури на Предбалкана в района на Велико Търново. След 
крепостта „Царевец“ част от участниците се разходиха 
из Самоводската чаршия и после групата се отправи към  
с. Арбанаси. Обект на посещение в Арбанаси беше музеят 
„Констанцалиевата къща“ (сн. 7), запазил един от най-забе-
лежителните образци на жилищната архитектура от XVII–
XIX в. в района, притиснат иначе от многобройните съв-

ременни имитации на възрожденско строителство, които 
развалят общото усещане от селището с претенции за архи-
тектурно-музеен резерват. Къщата впечатли със солидните 
си каменни зидове, просторните и добре обзаведени жи-
лищни помещения на горния кат, сложната система за ото-
пление от зидани печки и специално натъкмената стая за 
родилката. След обиколката в музея, някои от участниците 
се отправиха към манастира „Св. Богородица“, основан по 
времето на Второто българско царство (сн. 8). Манастирът 
е оцелял след падането на Търново под османска власт, но 
запустява по времето на кърджалийските набези в края на 
XVIII и началото на XIX в. и е възстановен преди около 
180 г. Днес в манастирския музей се съхраняват интересни 
старинни църковни реликви, които в миналото са използ-
вани при богослужения. Друга част от участниците в екс-
курзията предпочетоха да са сред зрителите на откритата 
сцена на Националния фолклорен фестивал „Насред мегда-
на в Арбанаси“ (сн. 9, 10), чието провеждане по щастливо 
стечение съвпадна с екскурзията на БГД. Макар и за кратко 
и в доста напреднал момент от програмата на фестивала, 
успяхме да се порадваме на пъстрите народни носии и из-
пълненията на любителски музикални групи, представящи 
богатото разнообразие на българската народна музика и 
обичаи от различни етнографски региони в България.

Втората цел от програмата на първия ден на екскур-
зията беше гр. Трявна. По пътя между Велико Търново и 
Трявна Стефан Шанов разказа интересни факти от исто-
рията на проучването, проектирането и строителството на 
железопътното трасе Дебелец – Плачковци – Борущица 
– Дъбово, което е част от Главна железопътна линия № 4 
Русе – Подкова, свързваща Северна и Южна България през 
Средна Стара планина. Трасето представлява най-сложният 
вариант за пресичане на Балкана, разработен от инж. Любен 
Вълчев и строен от предприемача Христо Никифоров. Това 
трасе се е наложило под въздействието на чужди инвести-
тори, започнали експлоатация на въглищните находища в 
Тревненска планина след Освобождението и поради нараст-
ващите нужди на Габрово, прераснал от малко планинско 
селище в голям индустриален център по това време и спе-
челил си прозвището „Българския Манчестър“. Линията е 
прокарана при тежки инженерно-геоложки условия в пе-
риода 1906–1913 г. и е струвала на държавата над 16 млн. 
златни лева. В Трявна участниците в екскурзията посетиха 
музея „Даскаловата къща“ (сн. 11), която е и музей на рез-
барското изкуство, представящ развитието на Тревненската 
дърворезбарска школа. Къщата е осветена през 1808 г. и е 
известна с великолепните тавани-слънца, които и днес ук-
расяват двете големи одаи. След посещението на музея ня-
кои от участниците направиха кратка обиколка из градчето. 
То е запазило духа на възрожденския архитектурен ансам-
бъл от автентични къщи и църкви, хубав градски площад, 
часовникова кула от 1814 г. (сн. 12–14) и малки магазинчета 
и дюкянчета, които предлагат сувенири и изделия от стари-
те занаяти, задоволявали битовите потребности на местното 
население в миналото. Денят завърши с вечеря и нощувка в 
хотела на комплекс „Трявна“.
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Вторият ден от екскурзията включваше планирани 
посещения на Габровския Соколски манастир „Успение 
Богородично“, Етнографския музей на открито „Етър“ 
в едноименния квартал на Габрово, както и на самия  
гр. Габрово. Като гидове по маршрута се изявиха габровци-
те Стефан Шанов и Филип Мачев. С много завои пътят от 
Трявна прехвърли вододела между р. Тревненска и прито-
ците от горното поречие на р. Янтра, по който се виждаха 
разкрития на еоценските ритмичноредуващи се пясъчници, 
мергели и алевролити на Луковитската свита. Тези скали 
изграждат ядката на голямата Габровска синклинала, уста-
новена в публикацията от 1940 г. на бележития български 
геолог, педагог и съосновател на БГД, роденият в Габрово 
проф. Стефан Бончев – „Геология на Габровската окол-
ност“. По пътя към Соколския манастир Стефан Шанов 
представи накратко експертното си отношение по проекта 
за обходен път на Габрово с тунел под Шипка и сподели 
впечатленията си от досега извършените работи и съпът-
стващите ги проблеми. Ако тези проблеми бъдат сполуч-
ливо преодолени тунелът ще облекчи значително натова-
рения трафик през Шипченския проход. С характерния си 
изразен стил Филип Мачев разказваше случки и истории за 
хората и населените места от родния му край.

Соколският манастир (сн. 15) е кацнал на ръба на голя-
ма скала, изградена от изправените пластове на триаската 
Искърска карбонатна група. Те са част от голямо лито-
ложко тяло, изграждащо заедно с юрски и долнокредни 
седименти северното, тектонски преработено бедро на 
Шипченската антиклинала, характеризирана в работата 
на проф. Ст. Бончев върху геологията на Габровско. По 
северния ръб на триаските карбонати, в близост до ма-
настира преминава южната границата на Предбалкана в 
района. Добре поддържаният манастирски комплекс е на-
следник на обител, основана през 1833 г. от архимандрит 

Йосиф Соколски – колоритна фигура в борбите за църков-
на и национална независимост. След Соколския манастир 
групата се отправи към Етъра (сн. 16, 17). Възстановката 
на самородния възрожденски български бит, култура и 
занаятчийство, оцеляла в достоен вид през грабежните 
и разпуснати години на прехода, достави удоволствие 
на всички. Повечето участници преминаха по няколко 
пъти през занаятчийската чаршия, пресъздадена по пред-
варително направени точни заснемания и пренасяне на 
оригинални сгради и съоръжения, за да разгледат експо-
зициите, старинните технологии, оригиналните инстру-
менти за производството на стоки за бита и земеделската 
техника. Някои седнаха на чина в школото при църквата 
и за кратко замениха компютърната клавиатура с пачето 
перо (сн. 18), а други се застояха пред шекерджийския и 
фурнаджийския дюкян, където опитаха закуски и боза с 
позабравен вкус. С голям интерес разгледахме сбирката от 
действаща техника, използваща водата като двигател при 
работата на водениците, валявиците, бичкиджийницата, 
тепавицата, струговете и точилата. Накрая си направихме 
обща снимка на входа на комплекса (сн. 19) и се отпра-
вихме към Габрово. В Габрово повечето от участниците 
посетиха Дома на хумора и сатирата, притежаващ богата 
колекция от художествени творби (сн. 20), карикатури, 
графики, карнавални маски и костюми. След това, в спо-
койния неделен следобед, пообиколихме центъра на града 
(сн. 21), където всеки уплътни определеното за престой 
време според настроението и наклонностите си и накрая 
се отправихме обратно към София.

За втора поредна година екскурзията на БГД беше ор-
ганизирана с автобусен транспорт и гид на туристическа 
фирма „Глобал Тур“. Екскурзоводката Таня, която беше с 
нас и миналата година, допринесе много за организацията 
и провеждането на екскурзията.
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