


 За какво е тази книжка?

Това е книжка за забележителностите в град София. 
Забележителност означава важно и известно място.
Всички в София знаят тези забележителности. 

На всяка страница в книжката има текст и снимки за една 
забележителност. 

В средата на книжката има карта. 
Всяка забележителност има номер. 

Този номер го има и на картата. 
Номерът показва къде се намира всяка                 
забележителност.



София е главният град в България. 
София е столица. 
В столицата живеят и работят много хора.

София е много стар град. 
София е имала различни имена: 
Сердика, Триадица и Средец.

В София могат да се правят много неща. 
Може да отидеш на театър или на концерт. 
Може да посетиш изложба или музей. 
Може да се разходиш по улиците и 
да седнеш на кафе.

Живея в град София



Гербът е знакът на София. 
Той има четири части с различни рисунки.

На червената част е нарисувана царица от 
миналото.

На жълтата част е нарисувана църквата 
„Света София“.

На синята част е нарисуван минерален извор.

На зелената картинка е нарисувана планината 
Витоша.

На герба има надпис „Расте, но не старее“. 
Това означава, че с годините град София става 
все по-голям и по-хубав.

Гербът на София



НДК са първите букви от 
думите в името Национален 
дворец на културата.

Сградата на НДК е много 
голяма, с много стълби и 
зали. В залите се организират 
изложби, концерти и базари.

На сградата на НДК има 
голямо слънце. Пред НДК има 
голям парк и най-големите 
фонтани в София.

Национален дворец на културата–НДК1

Натисни ТУК, за да научиш повече за Националния дворец на културата

https://www.youtube.com/watch?v=rLN3WdEVUBA 


Думата булевард означава 
голяма улица.

По булевард „Витоша“ не 
минават трамваи и коли. 
Там хората обичат да се 
разхождат и да карат кънки 
и колела.

По булевард „Витоша“ има 
много цветя, магазини, 
ресторанти и кафенета. 
Това е най-известната улица 
в София.

булевард Витоша2

Натисни ТУК, за да научиш повече за бул. Витоша

https://www.youtube.com/watch?v=9Wsn9rjqnMQ


Съдебната палата е сградата, 
в която е съдът.

Съд е мястото, където хората 
отиват, когато имат спорове. 
Съдът осъжда престъпниците.

Сградата на съда е с много 
прозорци, врати и колони. 
Отпред има дълги стълби. 
Отстрани на стълбите има два 
лъва, направени от камък.

Съдебната палата се намира 
близо до бул.„Витоша“.

Съдебна палата3

Няма линк за онлайн разглеждане на Съдебната палата



Античен комплекс „Сердика“ 
е място, в което има останки 
от много стар град на име 
Сердика.

Останките са изровени от 
земята. Всички останки са от 
камък.

Преди много години на това 
място е имало крепост. 

Има и останки от сгради и 
улици. Много отдавна в тези 
сгради са живеели хора.

Натисни ТУК, за да научиш повече за Античен комплекс “Сердика”

Античен комплекс „Сердика“4

https://www.youtube.com/watch?v=hMWWRblo9uY


Преди години Централните 
хали са били пазар с покрив. 
Там е имало много сергии. 
Сега в Централните хали има 
магазини. 

В магазините може да си купиш 
нещо за ядене, да си платиш 
телефона или да се разходиш. 

В Централните хали има стар 
часовник, който работи и сега.

Централни хали5

Натисни ТУК, за да научиш повече за Централни хали

https://bnt.bg/bg/a/220798-sofiyskite-tsentralni-khali


Джамията е мястото, където 
мюсюлманите се молят.

Сградата на джамията има 
висока кула, която се нарича 
минаре. В джамията не е 
позволено да се влиза с 
обувки.

Покривът на джамията е 
кръгъл. Джамията е близо до 
Централните хали и Музея за 
история на София. 

Джамия „Баня Баши“6

Няма линк за онлайн разглеждане на Джамия “Баня Баши”



Музей за история 
на София

Музеят за история на София се 
намира в красива сграда. 
В музея можеш да видиш 
много стари предмети: 
мечове, съдове, дрехи, бижута 
и монети.

В музея се намира златна 
каляска с шест коня. В музея 
можеш да се качиш на зелен 
трамвай с дървени седалки. 

Преди време сградата е била 
обществена баня с минерална 
вода.

Музей за история на София7

Натисни ТУК, за да научиш повече за Музей за История на София

https://www.youtube.com/watch?v=eok0W57TNTc


Най-известните чешми с 
минерална вода са в центъра 
на София. 

От чешмите тече топла вода. 
Водата идва от място, което е 
дълбоко под земята. 

Минералната вода е полезна 
за човешкото тяло. 

От чешмите можеш да пиеш 
вода или да си налееш вода за 
вкъщи. 

Чешми с минерална вода 8

Натисни ТУК, за да научиш повече за Чешми с минерална вода

https://www.youtube.com/watch?v=H_ZUTrTsMrM
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На тази картата всяка забележителност има номер. 
Може да натиснеш върху номера, за да гледаш видео за тази забележителност.

https://www.youtube.com/watch?v=rLN3WdEVUBA 
https://www.youtube.com/watch?v=9Wsn9rjqnMQ
https://www.youtube.com/watch?v=hMWWRblo9uY
https://bnt.bg/bg/a/220798-sofiyskite-tsentralni-khali
https://www.youtube.com/watch?v=eok0W57TNTc 
https://www.youtube.com/watch?v=c-aYji_-BvU 
https://www.youtube.com/watch?v=GtYc09PGO24
https://www.youtube.com/watch?v=MU5r0njPMyE
https://bntnews.bg/bg/a/kak-vliyae-politikata-na-interiora-na-sgradata-na-narodnoto-sbranie
https://www.youtube.com/watch?v=pRuBywQjDks
https://www.youtube.com/watch?v=Cg8DQ3Wtjy4 
https://www.youtube.com/watch?v=u8iHiZh_uMA 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpxuGmmgvTA 
https://www.youtube.com/watch?v=CJSDp9EWEYg
https://www.youtube.com/watch?v=H_ZUTrTsMrM
https://roundme.com/tour/22958/view/55890/
https://www.youtube.com/watch?v=X0Eoiy0uVaM


Президентство9

Президентство е мястото, 
където работи Президентът 
на България. Там е неговият 
офис. 

На входа на сградата пазят 
двама войници.
Войниците маршируват или 
стоят мирно.

Всеки, който влиза в 
Президентството, трябва да 
мине проверка със специален 
апарат. 

Натисни ТУК, за да научиш повече за Президенството

https://roundme.com/tour/22958/view/55890/


Археологическият музей е 
най-старият музей в България. 
Сградата на музея е с кръгъл 
покрив. Преди да стане музей 
тази сграда е била джамия.

В музея можеш да видиш 
много стари предмети. Тези 
предмети са изровени от 
земята. Те показват как са 
живели хората преди много 
години.

В музея има статуи и части от 
стари сгради.

Национален археологически музей10

Натисни ТУК, за да научиш повече за Националния археологически музей

https://www.youtube.com/watch?v=X0Eoiy0uVaM


Царски дворец11

Натисни ТУК, за да научиш повече за Царския дворец

Сградата на Царския дворец 
сега е галерия и музей. 
Преди години в нея е живеел 
царя. 

Сградата на Двореца е жълта. 
На нея има много прозорци и 
интересни стълби.

зад зградата на Двореца 
има градина. Пред нея има 
булевард, който е направен с 
жълти плочки.

https://www.youtube.com/watch?v=GtYc09PGO24 


Сградата на Народния Театър 
е голяма. По стените има 
много украси. 
Отгоре на покрива има 
лъвове, коне и
други различни фигури.

Пред Народния театър има
фонтан със статуя на момиче
и парк с красиви цветя.

Народен театър „Иван Вазов“12

Натисни ТУК, за да научиш повече за Народен театър “Иван Вазов”

https://www.youtube.com/watch?v=c-aYji_-BvU 


Паметник на Цар Освободител13

Паметникът на Цар 
Освободител показва човек 
на кон. Този човек е бил цар 
в Русия. Той е помогнал за 
освобождаването на България. 

В долната част на паметника 
има фигури на известни и 
важни хора. 

Паметникът е точно пред 
Народното събрание. Той се 
намира на жълтите павета. 
Само в София има жълти 
павета. 

Натисни ТУК, за да научиш повече за Паметник Цар Освободител

https://www.youtube.com/watch?v=MU5r0njPMyE


Сградата на Народното 
събрание има стълби и големи 
дървени врати. 

Отпред на сградата е поставен 
гербът на България. Гербът е 
знакът на България. На него 
има три лъва и корона.

В Народното събрание работят 
депутати. Депутатите гласуват 
и решават важни въпроси за 
държавата.

Народно събрание14

Натисни ТУК, за да научиш повече за Народното събрание

https://bntnews.bg/bg/a/kak-vliyae-politikata-na-interiora-na-sgradata-na-narodnoto-sbranie


Храм „Свети Александър Невски“15

Храм „Свети Александър 
Невски“ е най-голямата църква 
в София. 

Храмът има високи златни 
покриви. Най-отгоре има 
камбани и кръстове. Храм 
„Свети Александър Невски“ има 
най-големите камбани.

Църквата е място за молитва. В 
нея има икони. В църквата има 
нарисувани ангели и светци. 

Натисни ТУК, за да научиш повече за Храм “Свети Александър Невски”

https://www.youtube.com/watch?v=pRuBywQjDks


Паметникът на Васил Левски 
е направен там, където Васил 
Левски е загинал.

Паметникът е висок. На 
паметника е поставено като 
картина лицето на Васил Левски. 

Паметникът е на кръгово 
кръстовище. Там колите се 
движат в кръг около паметника. 

Всяка година на 19 февруари на 
това място се събират много 
хора, които си спомнят за Васил 
Левски. Те поставят цветя на 
паметника.

Паметник на Васил Левски16

Натисни ТУК, за да научиш повече за Паметника на Васил Левски

https://www.youtube.com/watch?v=Cg8DQ3Wtjy4 


Сградата на Софийския 
университет е много 
голяма. В нея има зали. Там 
студентите учат, за да станат 
адвокати, учители или други 
професии. 

Университетът е близо до 
Орлов мост и Народното 
събрание.

Пред сградата има статуи 
на седнали мъже. Това са 
двамата братя, които са дали 
пари, за да бъде построен 
университетът.

Софийски университет „Свети Климент Охридски“17

Натисни ТУК, за да научиш повече Софийски университет “Свети Климент Охридски”

https://www.youtube.com/watch?v=u8iHiZh_uMA 


Орлов мост се казва така, 
защото на него има фигури на 
орли. Орлите са с разперени 
крила. 

Под орлите има лампи, които 
вечер светят. Под моста 
минава Перловската река. 

Мостът е на голямо 
кръстовище, по което минават 
много коли и автобуси. 

Близо до Орлов мост има 
голям парк и езеро. Паркът се 
нарича Борисова градина. 

Орлов мост 18

Натисни ТУК, за да научиш повече за Орлов мост

https://www.youtube.com/watch?v=ZpxuGmmgvTA 


Националният стадион „Васил 
Левски“ е 
най-големият стадион в 
България. На него има голямо 
игрище. Освен футболно 
игрище, на стадиона има и 
лента за бягане.

На стадиона има много седалки 
за сядане.
На стадиона хората отиват, за 
да гледат спортни състезания и 
футболни мачове. 

Национален стадион „Васил Левски“19

Натисни ТУК, за да научиш повече Национален стадион “Васил Левски”

https://www.youtube.com/watch?v=CJSDp9EWEYg


Книжка за София

Онлайн издание

Онлайн Книжката за София е изготвена по изданието “Книжка за София. 
Лесно за разбиране опознаване на София”. 

Пълното издание е достъпно на сайта на Фондация “СветътнаМария”: 
www.mariasworld.org

“Книжка за София” е подготвена по проект „София е моят град“. Проектът е финансиран 
от Столична програма „Култура“ на Столична община за 2016 г. 
Онлайн адаптирането е с подкрепата на Българската асоциация за лица с 
интелектуални затруднения. 

© Фондация „Светът на Мария“, гр. София, 2020г. 

Извадки от книжката могат да бъдат възпроизвеждани, при условие че се цитира източникът и 
Фондация „Светът на Мария“

http://www.mariasworld.org

