ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА РАЙОНА

Село Садово е разположено всред живописни полегати
гънки на южните поли на средния клон на Източна Стара
планина, губещи се в долината на река Луда Камчия,
обградено от всички страни с хубави широколистни дъбови и
букови гори. Неговото землище, заема южните разклонения
на Върбишкия проход. Селото се намира на пътя свързващ
Върбишкия с Котленския проход и от там с градовете
Котел, Сливен, Ямбол, Шумен, Омуртаг, Сунгурларе,
Карнобат, Бургас и Черноморието. В непсредствена близост
са историческите села Медвен, Жеравна, Ичера и Катунище,
които ни представят богатото архитектурно наследство
от епохата на Възраждането в България. Там се съхраняват
веществените документи на нашето минало показващо
живителните извори на националните традиции в
българската архитектура, създадена в тежките времена на
XVII и XVIII век и свързваща се с националното осъзнаване на
народа, с борбите му за политическа, икономическа и
културна независимост.
Живописния район разположен в Сливенския балкан и
неговата източна низина, е известен в миналото не само с
героичните борби на народа за национално освобождение, но
и със запазените до днес паметници на древната и
възрожденска култура по тези места. В този край са
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разкрити праисторически селища, а откритата гробница в с.
Калояново и тракийските могили в с. Садово са веществени
доказателства за най-старите жители на Балканския
полуостров – траките. Намерените монети на Севт и
Лизимах, на Филип Македонски и Александър Велики,
датиращи от IV – III век преди новата ера, както и
запазените находки от римската епоха и от първото
българско царство - римската базилика в Сливен и
крепостите в района на Хисарлъка и селата Садово, Медвен
и Скала показват богатото историческо наследство на
района и говорят за културното развитие от най-ранна
епоха.
При установяването на българите по тези земи град
Котел и селищата около него са съществували като
стратегически пунктове срещу Византия. Останки от
антични и средновековни сгради и съоръжения се намират
около селищата на Котленския, Садовския и Върбишкия
проходи. По в. Вида над с. Жеравна има запазени крепостни
строежи, които някои автори датират от III – IV век. В
подножието но този връх и на изток по билото на
планината до Върбишкия проход, и сега личат следите на
отбранителния ров “Еркесия”, създаден през първите години
на българската държава. В землището на с. Садово, с.
Медвен, с. Скала съществуват останки от древни крепости
охранявали пътищата през проходите Садовски и Върбишки,
като крепостта “Карасу калеси”, “Кушитца”, “Ариплери”,
“Медвенското кале”,“Бутово” и други. В Садовския проход в
местностата “Къзълджик дере” по всяка вероятност се е
състояла битката през 811 година между българския хан
Крум и византийския император Никифор I .
Наблизо до гр. Котел се намира прохода “Железни
врата” или така наречения “Костин дол” където през 1280
година българския цар Ивайло е разбил 10-хилядната войска
на византийския пълководец Мурин. В памет на тази битка
на входа на прохода е изграден монументален паметник.
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По време на Възраждането, закътаните в дебрите на
балкана Котел, Жеравна, Градец, Ичера, Медвен, Катунище и
други планински селища запазват своето национално
съзнание,
традиции и революционен дух и дават на
българската история повече от 250 просветители и борци за
национално освобождение. Най - видните личности са Георги
Стойков Раковски, Захари Стоянов, Добри Чинтулов, д-р
Петър Берон, Софроний Врачански, Неофит Бозвели,
капитан Георги Мамарчев и десетки войводи и хайдути. В
самия град има изграден пантеон на Котленските
възрожденци, където всеки турист може да се докосне до
духа на Възраждането и да се зареди с надежда за
бъдещето.
ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ В ОКОЛНОСТИТЕ НА
с. САДОВО
С благоприятното си положение в полите на Източния
Балкан, село Садово предлага чудесни възможности за
туризъм. Сред описаните по-долу преходи има истински
високопланински маршрути до местностите Равния букак,
Грамади, Гениш баир,Къзълджик дере, Царевец, до върховете
Елликая - 881 м.,Калето (Малко Карасу - 699 м.), Карасу - 883
м., Дряна - 917 м., крепостите Карасу калеси и Кушитца.
Всички те са в северна и северозападна посока към главното
било на Стара планина, най-високите точки на които
надхвърлят 950-1040 метра надморска височина. Наред с
тези маршрути можете да откриете приятни равнинни
пътеки по поречието на Садовска река до вливането й в река
Луда Камчия и или до местността Кабата на изток от
селото.
Маршрут №1: Садово – Куру дере – Царевец – Герганина
пътека – Новачка - Садово
Маршрут №2: Садово – горното течение на Садовска река –
Къзълджик дере – Ловен дом – Карасу калеси
– Грамади - Садово
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Маршрут №3: Садово – горното течение на Садовска река –
Къзълджик дере –Ловен дом – Малко Карасу
(находише на див люляк).
Маршрута е особено подходящ през месеците майюни в съчетание с пикник и агне по хайдушки.
Маршрут №4: Садово – Кушитца - Харман дере – Върбишки
проход – разклона за Везенково – Садово
Маршрут №5: Садово – водосбора на Садовска река
(Селската река) и река Корудере (Садовска
река) - Караджейката – барата - къмпинг
“Бероново” на р. Луда Камчия и обратно
Маршрут №6: Садово – водослива на река Садовска и Куру
дере - Караджейката – къмпинг“Бероново” на
р. Луда Камчия - местност “Слънчев бряг” на
р. Камчия – разклона с. Везенково – Садово.
(м. “Слънчев бряг” е чудесно място за
устройване на къмпинг съчетан с риболов)
Маршрут №7: Садово – микро язовира – Ач Баир (Черкезки
път) – Дъбовица – Кривия вир на р. Луда
Камчия (връщане по същия път)
Маршрут №8: Садово – Баира – р. Куру дере – р. Сулу дере –
находище на левурда (див чесън). Връщане по
обратния път. Маршрута е особен подходящ
през м.април-май.
Може да се съчетае с пикник и гергьовско агне на
шиш.
ГЪБАРСКИ РАЙОНИ
Землището на село Садово предоставя благоприятни
възможности за любителите на диворастящи гъби. Районът
изобилства от находища на едни от най-ценните ядливи
видове - пачи крак, манатарка, сърнела, печурка, булка гъба,
коралка и други видове.
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По не потвърдени сведения в дъбовите гори, южно от
селото в местността “Ачбаир” се намират отделни
находища на трюфели.
Най- добрите находища се намират в следните
местности около селото:
- “Грамади” на 2 километра северозападно (манатарка,
булка гъба, пачи крак, коралка);
- “Кабата” на километър и половина в източна посока
(манатарка, пачи крак, сърнела, печурки);
- “Ташладжата” на около 2.5 километра южна посока
(манатарка, булка гъба, пачи крак);
- “Чипелка” на около 3 километра в западна посока
(манатарка, пачи крак, печурка и сърнела);
- “Ачбаир” на около 4 километра югозападно (манатарка,
булка гъба, пачи крак, печурка, сърнела).
- Гъбни находища се срещат и по целия маршрут № 4.
РИБОЛОВНИ РАЙОНИ
Любителите на риболова могат да бъдат сигурни, че
района на с. Садово ще остави в тях незабравими спомени. В
радиус от 5 километра, селото предлага рядко срещано
съчетание от малки планински реки, пълноводната река Луда
Камчия и няколко микро-язовира, в които се среща почти
цялото видово разнообразие на сладководна риба у нас!
В горното течение на Садовска река и съседната река
“Курудере” (както и в по-далечната Медвенска река с
прочутия “Син вир”) се среща балканска и дъгова пъстърва,
както и речен рак. В средното и долно течение на тези малки
реки има изобилие от лещанка, кротушка, мряна и речен
кефал.

речен кефал, бельовица, гърбавица, костур, див шаран,
каракуда, пъстърва. В дълбоките сенчести вирове се въдят
едри екземпляри кефал (достигащи над 2 килограма),бяла и
черна мряна (улавяни са екземпляри над 800 грама), шаран
(над 2 килограма) и др.
В землището на с. Садово се намират следните
микроязовири – Садовски-Кукин извор (на 2 километра
югозападно), Медвенски (на 5 километра западно),
Везенковски и Бероновски (и двата на около 5 километра
източно и югоизточно). В тези микроязовири има значими
популации червеноперка, костур, каракуда, шаран, кефал,
буфало (Медвенски яз.).
Селото е изходна точка и за по-сериозни риболовни
излети (евентуално с преспиване на палатка):
- язовир Камчия, отстоящ на 15 километра в
източна посока, до който води удобен асфалтиран път.
Язовирът предлага едра какаруда, едър шаран, бяла риба,
толстолоб, гърбавица, едър костур, сом, и други видове;
- езерото над село Скала, намиращо се на 18
километра в южна посока, до което води удобен път през
село Бероново. Езерото предлага едра червеноперка, бяла
риба, костур, шаран, каракуда, езерни раци.
В буйните зелени дъбови и букови гори на с.Садово се
отглежда разнообразен дивеч –зайци, диви прасета, сърни,
благороден елен, пернат дивеч и други видове.
Възможностите за отстрел на трофейни екземпляри са
гарантирани. За повече информация относно конкретните
условия за организиране на ловни излети, любителите ловци
могат да се обърнат към местната ловна дружинка или към
Горско стопанство – Садово област Бургаска.

В река Луда Камчия, по течението й, между селата
Дъбовица, Бероново и Везенково (всяко на около 5 километра
от селото) се среща изключително разнообразие от рибни
видове – уникалното речно попче, бяла и черна мряна, уклей,
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• parking for cars.
Transfer of people to and from any Bulgarian airoport
can be arranged (nearer airoport is Bourgas - 90 km).

A HOLIDAY IN SADOVO
The village of Sadovo is situated in an ecological
clean area, alongside the river Luda Kamchiya, in the Stara
planina mountains approximmately 18 km in the north-west
from Sungulare and 20 km in the east from Kotel. For a
holiday there is offered a house built in the traditional style.
There is:
• beds
• telephone
• fridge
• a shop
• large yard which is situated by a stream which flows into
the river Kamchiya
• summer garden
• place for picnies
• place for tents
7
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Other possibilities include fishing in Luda Kamchiya,
hunting in mountain for game - big, small, winged (wild pig,
noble stag and doe), local folklore, walking in the mountains
in fortress (by foot or with donkey cars) where the remains
of the old Rome fort can be seen. walking in the Thracian
mound.
For in an organized manner hunter`s outing you are
needed place an order with forestry enterprise Sadovo
region Burgas.
Excursion to:
• The local vineyard and wine making museum in
Sungulare (18 km).
• Medven, Jeravna and Kotel (historical settlements) - 6-1520 km.
• Yambol (60 km) with its “Bezisten” building style and the
histiric church of St.
George and the encient town
of Kabile.
• Sliven (60 km) town in 100 voivode, and mountain “Sinite
kamani”.
•Black Sea (90 km).
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Регионът около Котел предлага чудесни възможности за
почивка и забавления, за екскурзии сред природата, лов,
риболов, фото-туризъм, опознавателен и културен туризъм.
Котел е град, запазил възрожденския си дух и атмосфера.
Можете да посетите двата възрожденски музея етнографски и исторически, или мавзолеят на Георги Сава
Раковски. В града, близо до мотел-механа СТАРАТА
ВОДЕНИЦА се намира и един от най-богатите в страната
природо-научни музеи.
Само на 16 км се намира архитектурният резерват и
атрактивен туристически център Жеравна. На 19 км е село
Медвен, в което са съчетани възрожденска архитектура и
величествена, девствена природа. Села с подобна
архитектура са и близките Катунище, Градец, Ичера,
Садово, Везенково, които се намират съответно на 15, 14,
23, 23, 25 км от Котел.
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The dust of the patriarch of the Bulgarian national
revolution G. S. Rakovski has found eter nal rest in the white
stone panteon raised in the centre of his native town, solemnly
opened on October 10, 1981, the date of his 160th birth
anniversary.
The impressive building of stone, iron on the well laid out
square of the “capital of the Bulgarian National Revival period”,
creates a feeling of closeness with grandness of a long past period.
A high vault. A broad marble staircase. A sarcophagus with the
earthly remains of the great Kotel son whose short life is a record
of the history of the national revolutionary struggle. Golden letters
are inscribed in granite: G. S. Rakovski 1821-1867. A bronze flag
with the sacred words “Freedom or Death”. The sword woven in
rebellion also rests here. Opposite the sarcophagus stands the
bronze sculpture Resurrection, designed by Merited Artist D.
Boikov and symbolically revealing the idea of the hero’s
immortality. Let’s recall his words: “The fatherland fighter is
alive! A monument is raised on his remains!”

Kotel

is a small town nestling in the folds of the Balkan
Mountains. It bears a rich and troubled past and was the birthplace
of Sofroniy of Vratsa, a prominent Bulgarian scholar. He wrote
the first printed new Bulgarian book called Nedelnik and was later
canonized. It was also the birth place of such notables as Neofit
Bozveli, a teacher and a writer of the National revival Period; Dr.
Petar Beron, the first Bulgarian scientist; Georgi Rakovski, the
ideologue of the National Liberation Movement in the middle of
the 19th Century and many other revolutionaries. Kotel is the
pantheon of the Bulgarian Renaissance. Worth visiting are the
History Museum, the House of the Way of Life in Kotel, the
Galatansko School and the Natural Science Museum.
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The exhibition in the third hall, linked with the personality and
work of Captain G. Mamarchev - a famous warrior and the bearer
of high military distinctions, Captain V. Hadjivulkov and Gadjal
Voivode, reveals remarkable moments of Bulgarian history - the
voluntary participation of the Bulgarians on the side of the
Russians in the clashes for Christianity.
Kotel volunteer G.S. Rakovski occupies a central place among
the revolutionaries. This gigantic National Revival figure is
represented by a multitude of documents, portraits, facsimiles and
original works. His immense and varied life of people’s voivode,
poet, folklorist and publicist who served his fatherland with pen
and sword, sounds like a legendary truth.
The bronze pages of impressive books each one of the halls list
a multitude of names whose glorious past deeds are present today
and accompany us into the future.
The original design of the Museum of Enlighteners is the
work of a creative team headed by Merited Artist A. Neikov.
The Kotel Balkan has weaned over 120 outstanding
National Revival Figures. Doing the round of the four exhibition
halls (Leaders, Englighteners, Rebels and Revolutionaries),
visitors feel as if they have opened the most famous pages of
Bulgarian history linked with the names and deeds of famous
Kotel man. Their forerunner is Sofronius of Vratsa - a wise and
worthy enlightener, the first to copy the history of Paissi in 1765,
the first author of the New Bulgarian printed book, and of the first
Bulgarian auto-biographical work.
One of his first followers was Neophit Bosveli - a fighter
for the ecclesiastical freedom of the Bulgarian people, the founder
of a new type of school, the author of five works. Dr. Peter Beron
is the author of our first primary school book, commonly known
as the Riben Boukvar, a scientist of European statute who left
behind him voluminous works in five foreign languages. The
second hall contains original works by Dr. V. Beron, A. Granitski
and S. Izvorski - men of letters with a great contribution to the
enrichment of the people’s spiritual interests.
13
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The town of Kotel is situated in a picturesque valley in the
east part of the Balkan mountains. The mountain around the town
is very beautiful, its forms, century-old trees and the aroma of the
flowers covering the meadows during the summer are
unforgetable. The remark able natural springs are the beginning of
many brooks and rivers as well as waterfalls.
There are many interesting caves.The richness of nature in
this area is reflected in the Museum of Nature, found in 1952 by
Vasil Georgiev (1875 - 1963). In the course of 60 years, he
collected and studied samples of different species from Kotel
region. In 1951 his rich collection was highly evaluated by the
Zoological Commission of the Bulgarian Academy of Science and
then a decision was taken to give the opportunity for the public to
see it. Thus, the museum apperared.
During the years, the collection was enriched to a stage
when the space in the rooms was not enough for it. In 1981 a new
expositionwas open following the principles of contemporary
ecology. There is a rich variety of species in it - different insects,
fish, reptiles and various flowers as well.
The interesting collectionsin the Museum of Nature in
Kotel reveal the rich heritage of Bulgarian nature.
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MEDVEN

MEDVEN a village nestling like an eagle’s shelter in the
Balkan Range. Tourists will be able to quench their thirst at the
fountain of the village square with water from distant sources, will
see the monument of Zahary Stoyanov and visit
the house of the first Bulgarian popular artist Stoyan Buchvarov. The museum house of
Zahary Stoyanov in the Yurta quarter possesses
the familar warmth and modesty of the poor
mountain home and tells of the life and work of
this famous Bulgarian.
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ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ:
· риболов, лов
· занаяти, фолклор
· преходи в планината - пеш и с каруца (до Калето,
тракийската могила в с. Садово и др.)
· бране на гъби и билки

ВЕЗЕНКОВО

ЕКСКУРЗИИ ДО:
· музея на лозарството и винарството в Сунгуларе (18 км)
· Медвен, Жеравна и Котел (15-30 км)
· Ямбол (60 км) - Безистена, църквата “Св. Георги” и
античния град Кабиле
· морето (90 км)
A HOLIDAY IN VEZENKOVO

Село Везенково е разположено в екологически чист
район край река Камчия в Източна Стара планина на 18 км
северно от Сунгуларе и 25 км югоизточнo от Котел.
ЗА ПОЧИВКА СЕ ПРЕДЛАГА:
· 3 стаи от къща от възрожденски тип с 10 легла (2+2+3+3)
с възможност
за 2 бр. допълнителни
· 2 санитарно-хигиенни възела
· дневна със сателитна телевизия, видео, телефон, хладилник
· пълен пансион
· възможност за самостоятелно приготвяне на храна
· двор 4 дка (край него преминава поток, приток на Камчия)
· лятна градина
· пикник
· възможност за приемане на палатки
· паркинг в двора с 10 места
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The village of Vezenkovo is situated in an ecological
clean area, alongside the river Kamchiya, in the Stara
planina mountains approximmately 18 km north from
Sungulare and 25 km south from Kotel.
For a holiday 3 rooms are offered from a house built
in the traditional style.
There are:
• 10 beds (2+2+3+3) with 2 toilets and shower facilities
• lounge satelite TV
• video
• telephone
• fridge
Either full board or self-catering is possible.
There is:
• a shop
• large yard which is situated by a stream which flows into
the river Kamchiya
• summer garden
• place for picnies
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• place for tents
• parking for up to 10 cars Transfer of people to and from
any Bulgarian airoport can be arranged (nearer airoport is
Bourgas
90
km).
Other possibilities include fishing, hunting, visiting
craft fairs, local folklore, walking in the mountains (by foot
or with donkey cars) where the remains of the old Rome
fort can be seen. Mushroom and herb pickning.
Excursion to:
•
The local vineyard and wine making museum in
Sungulare (18 km).
• Medven, Jeravna and Kotel (historical settlements) - 1530 km.
• Yambol (60 km) with its “Bezisten” building style and the
histiric church of St. George and the encient town of Kabile.
• Black Sea (90 km). English, French, German, Italian,
Russian can be spoken by virious members of the host
family.
Good conditions for a family holidays 50% discount
for children. Foreign money can be changed.

Zheravna is the pearl of
Kotel region. The village has been
declared a national architectural
reserve. Every house is a unique
monument of culture built by an
unknownmaster. Eighteen Zheravna
houses have been reconstructed for
the needs of tourism, forming the
Zlatna Oresha complex. Here the
town’s numerous guests are offered
wonderful conditions for a holiday,
excellent local cuisine, unspoilt
beauty, cosiness and intimacy.
Nearby lies the church
complex with the old nun nery and
apermanent exhibition of icons most
of which were painted by local iconpainter Ousta Netko.The birthplace of the writer Yordan Yovkov
lies in the Golyamo Burdo quarter - a single storey house with
stone walls. In the yard you can see the sculpture of the writer,
seated on a small chair absorbed in his magic world.

Zheravna
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Zheravna is the native
place of many men of letters
and scientists. The house of
Sava
Filaretov
with
its
wonderful carvings is particu
larly interesting.
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