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Този пътеводител се издава с цел да улесни пътуването из тайнствените и непокътнати краища на Източните Родопи в района на Ивайловград. Той представя 65-километров маршрут за пешеходен, конен и велосипеден туризъм: Зелен коридор - Ивайловград*. Маршрутът преминава през най-забележителните села,
природни и културни обекти в района.
В следващите страници ще намерите детайлно описание на маршрута, информация за природните, културните и други посетителски обекти по трасето, местата за настаняване и възможностите за наемане
на велосипеди.
Пътеводителят е част от проект „По пътеките на Ахрида – завръщане към хармонията между човека и
природата”, реализиран през 2008 година от Сдружение „Селище Зелено Училище” и Сдружение „Байкария” в
партньорство с Община Ивайловград. Проектът има за цел да подпомогне икономическото и социално развитие на ивайловградския район чрез алтернативен туризъм. Издаването на книжката е възможно благодарение на финансовата подкрепа на Фондация ЕкоОбщност и Фондация DOEN.
Желаем ви хубаво време и незабравими мигове по пътеките на Ахрида!
Христо Николов
Сдружение “Селище Зелено Училище”

Зелените коридори са маршрути посветени на лекия, немоторизиран трафик. Изграждат се с грижа за природата и са леснодостъпни, поради малкия им наклон. Могат да
бъдат създадени чрез използването на съществуващи ненатоварени асфалтови пътища, полски, горски пътища и пътеки, туристически маршрути и други.

Най-подходящ период за посещение:

април - октомври

Начална и крайна точка на маршрута:

Ивайловград

Обща дължина:

65 км

Денивелация:

изкачване: 1024м. / спускане: 1024 м

Най-висока точка по трасето:

504 м.н.в. – при подножието на крепостта “Лютица”

Препоръчително време за преминаване:

2 дни

Покритие на терена:

горски пътища – 40% / асфалт – 60%

Питейна вода можете да намерите в следните
точки от маршрута:

На площада и пред автогарата в Ивайловград, чешма
преди кв. Лъджата (2.45. км), близо до пътя на 3.70 км,
0.5 км преди с. Свирачи (вдясно от пътя), в центъра на
селото, при ЗМ “Ликана”, в с. Мандрица, в с. Долно Луково, при параклиса “Св. Георги” малко след с. Долно Луково (30.60 км), в с. Кондово, с. Пелевун, при манастира
“Св. Св. Константин и Елена”.

Къде можете да се снабдите с храна?

Препоръчваме да се снабдите с храна от Ивайловград.
Храна може да закупите и в квартала Лъджа, както и в
селата Свирачи, Мандрица, Долно Луково, Меден Бук,
Кондово и Пелевун, където има малки магазини с найнеобходимите продукти. В изброените населени места
може да намерите и кръчми, в които също се предлага
храна.
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Технически параметри на маршрута

Температури и екипировка:

П о-голямата част от маршрута попада в зоната под 300
м.н.в., като на места се движи в близост до 100 м.н.в.
Трябва да имате предвид, че в тези зони през лятото
температурите могат да бъдат доста високи. Районът
на Ивайловград е сред най-сухите в страната, но винаги е добре да разполагате с водонепропускливи дрехи.
През есента или пролетта валежите са по-чести. През
тези сезони вечерите са по-топли от средното за страната. Ветровете са предимно от юг и са характерни за
района поради ниската и рядка на места растителност.
Силно влияние оказва и близостта на Бяло море. За да се
чувствате добре и да не ви изненадва неприятно времето, е препоръчително да носите със себе си топли дрехи
и ветроустойчиво яке.

Опасни участъци :

Единственият опасен участък e краткото спускане от
крепостта “Лютица” към река Атеренска. Бъдете внимателни при висока скорост!
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Важни кръстопъти

к м 3.00 – разклонът за крепостта “Лютица” и манастирът “Св. Св. Константин и Елена” в кв. Лъджа.
Продължете направо по асфалтовия път;
км 18.60 – асфалтовият път свършва при църквата на с. Сив Кладенец, маршрутът продължава
надясно по открояващ се почвен път между къщите;
км 22.10 – достигате до открит и голям четириклонен разклон. Завивате надясно и започвате
спускане;
км 48.60 – отклонете се вдясно, напуснете асфалтовия път и продължете по черния път. Ако желаете да посетите Тракийския долмен, продължете по
асфалта 400 м. и после се върнете обратно.

Маркировка

Маркировката на маршрута се състои от зелено-бели
триъгълници, чиито остри ъгли указват посоката на
движение. Изпълнени са с боя и са поставени по скали
и дървета.
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Кратко описание на маршрута
Маркираният маршрут започва и завършва в Ивайловград,
като минава през села със запазен архитектурен облик,
културни забележителности и защитени местности.
Зеленият коридор излиза на юг от Ивайловград, като се
изкачва по главния асфалтов път за квартал Лъджата.
Още преди да достигнете до него, се откриват гледки
към Ивайловград и на изток към низините на Тракия
и река Марица. Маршрутът пресича квартал Лъджата,
докъдето се изкачва. Следва спускане до отбивката за
античната вила “Армира” и долината на едноименната река.
Вила “Армира” е един от най-ранните и най-точно
датирани вилни комплекси от римско време, проучени
до момента в България. През 1964 г., при строеж на язовир на 1,5 км югозападно от кв. Лъджа на Ивайловград,
строителите случайно попадат на следи от антични
строежи. При последвалите археологически разкопки са
разкрити останки от крайградска вила от периода на
римското владичество по нашите земи. Този частен
дворец бил построен през втората половина на I в. от
виден тракийски аристократ като център на голямо
поземлено владение в долината на река Армира. През
втората половина на IV в. вилата е била опожарена и
разграбена. Въпреки това, там е най-голямата като
количество и разнообразие мозаечна находка в България. Вилата е реконструирана и отворена за посетители.
Пътят минава през полета и лозя с характерно за района
плодородие. След вилата има изкачване към село Сви-

Могилата е паметник на културно-историческото
наследство. Намерен е атрактивен погребален инвентар и дарове с висока архитектурно-художествена и
историческа стойност. Античният некропол отстои
само на 1 км диагонално на югоизток от вила “Армира”
и се намира на най-високото място в околността. Той е
строен още приживе като могила-мавзолей за един от
първите собственици на вилата. Сега може да се види
само част от могилния насип с каменната крепида
(ограда) около него, а находките от археологическите
разкопки са изложени в Националния исторически музей
в София
След селото продължавате по асфалта сред големи
лозови масиви, като от двете страни има гледка на юг,
запад и изток - към Гърция и Турция. След 5 км спускане
дотигате до чешма и Защитена местност “Ликана”
(виж информация в част Защитени местности в района
на Ивайловград).
След още 2 км спускане по долината на Козлуджанско
дере достигате до село Одринци. Пътят преминава през
селото, отправя се на югоизток и пресича Бяла река. След
още 3 км достигате до село Сив Кладенец. В последните
две села са снимани основните кадри от игралния филм
“Мила от Марс”. В непосредствена близост до селото е
границата на Република България (най-близката допирна точка на маршрута с република Гърция). От Сив
Кладенец се изкачвате на югозапад, следвайки горски

път по билото между реките Бяла и Луда река.
Луда река (на гръцки език: Ερυθροπόταμος, Еритропотамос, в превод Червена река, на турски: Къзълдели Су) извира от южните склонове на Източни Родопи, в северната част на Гърция. В района на селата Горно Луково
и Долно Луково тя навлиза в българска територия. Завоите на Луда река често пресичат българо-гръцката
граница, а за местността е характерна чистота и непокътната природа. Непосредствено преди да напусне
пределите на България, в община Ивайловград, до село
Сив Кладенец, в Луда река се влива Бяла река. Луда река
се влива в Марица, гранична река между Гърция и Турция,
малко след град Димотика (Димотихо), Гърция
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рачи през прохладна гора, последвана от поляни. Пътят
не навлиза в селото, а преминава от неговата северна
страна, където се намира античният некропол “Голямата могила”.

Маршрутът се движи по билото 3.2 км и след това се
спуска надолу в посока Бяла река и село Мандрица.
Ако продължите да следвате немаркирания маршрут
по билото, ще стигнете до село Горно Луково. Оттам
може да се спуснете до Долно Луково и да продължите
по маркировката.
Село Мандрица е разположено на десния бряг на Бяла река,
на 15 километра южно от Ивайловград. Поради съхранения
автентичен облик на своите къщи, селото има стойността на архитектурен резерват. Според една от легендите
то е основано от двама братя - албански овчари, които са
построили първите къщи в Мандрица. Основният поминък
на населението през вековете е било бубарството, отглеждането на тютюн, манифактурата, търговията. Днес
селото е с население около 70 души. По-голямата част от
хората все още говорят уникалното за Мандрица албанско
наречие.
В Мандрица са запазени стари триетажни кирпичени
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къщи – типични представители на „бубарския“ тип къща.
По-късно строените от тях – архитектуни паметници с
резбовани тавани, балкони от ковано желязо и колонади,
са силно повлияни от стила на Одринските майстори. В
селото има две църкви. Гробищната църква „Света Неделя“
е малка еднокорабна сграда, строена в 1708 година. Тя е една
от най-старите църкви в Източните Родопи. Църквата
„Свети Димитър“, строена през 1835, е трикорабна псевдобазилика от зидан камък с дървен покрив. Църквата
впечатлява с майсторство на иконописа и дърворезбата.
Намира се в центъра на селото.
Маршрутът напуска селото, пресича Бяла река и продължава по асфалтовия път. Той се движи на запад,
преминава в близост до плодородните землища на
Мандрица и Долно Луково. Открива се гледка към ридовете на Източните Родопи от двете страни на Бяла река.
След 6 км достигате до разклон, откъдето може да се
отклоните на север към село Костилково (6.1 км), на юг
за Горно и Долно Луково (2,4 и 0,4 км).
Долно Луково се намира по поречието на Бяла река и
е разположено в граничната зона, на 3 км северно от
границата с Гърция. Селото притежава множество архитектурни паметници на културата - традиционни
каменни и смесени бубарски къщи и eдна от най-старите български църкви в общината - “Св.Св. Константин
и Елена”. Тя датира от 1806 г., като според преданието
е изградена само за 7 нощи. Интериорът е дооформян
чак до 1918 г. и има две отделения – мъжко и женско.
Специален интерес представляват дърворезбеният
иконостас и оригиналните икони от началото на XIX в.
– дело на самобитни местни майстори. Църквата не е
действаща и в наши дни богослужение се провежда само
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на храмовия празник св. св. Константин и Елена (21.V).
Друга забележителност e църквата “Св. Архангел
Михаил” - представител на възрожденската култова
архитектура и изкуство от края на XIX в., обявен за
архитектурно-художествен паметник на културата
с местно значение.
Продължавате направо по асфалтовия път обратно на
течението на Бяла река. Скоро след разклона за Долно
Луково има чешма и параклис. Пътят се изкачва и спуска в близост до реката и се откриват живописни гледки
към каменистото й корито. Достигате до удобни места
за плажуване. След няколко километра по асфалта достигате до село Меден бук. Маршрутът преминава през
селото и продължава по черен път още по-нагоре по
течението на Бяла река, където я пресича.
Пресичането на реката не става по мост, а през
брод. Това може да представлява трудност, ако
реката е пълноводна (най-често през пролетта).
За да се избегнете преминаването на реката,
може да се отправите от Долно Луково на север
към селата Костилково и Пелевун по отбелязания
на картата немаркиран маршрут!
След пресичането на реката можете да продължите на
запад и след 400 м ще стигнете до Защитена местност
“Меандрите на Бяла река” (виж информация в част
Защитени местнoсти в района на Ивайловград).
Преминавате близо до ниви от землището на Меден бук
и започвате да се изкачвате 2 км на север-северозапад
по почвен път, откъдето се открива гледка към меандрите на Бяла река. Преминавате през вече обезлюде-

Маршрутът продължава на север по асфалт и навлиза
в село Пелевун. Препоръчваме да напълните вода от
чешмата на площада поради липсата на чешми в следващите километри.
Пелевун е второто по големина село в община Ивайловград.
Названието е от гръцки произход и означава “Стара планина”. Ярка черта върху облика му са оставили гръцките
жители, като и до днес са запазени множество стари къщи
от този период.
Църквата “Св.Панталеймон” в селото e типичен представител на възрожденската култова архитектура от средата на
XIX в., обявен за архитектурно-художествен паметник на
културата с местно значение. Тя е построена през 1843 г. и
представлява трикорабна едноабсидна псевдобазилика с
кула-камбанария, като в интериора се открояват дъсченият
плоскостно резбован иконостас и част от царските икони. Историята на храма е свързана с героичния подвиг на Капитан
Петко войвода и неговата чета, успели да спасят местното
население от смърт при обсадата на селото по време на Руско-турската война. По-късно, в знак на признателност пред
църквата, е издигнат величествен паметник на войводата
в цял ръст. Храмовият празник св. Пантелеймон (27.VII) се
чества с тържествена литургия и курбан за здраве. Църквата е действаща.
След като излезете от селото, се отправяте на север по
асфалтовия път. След 3.1 км е време да гo напуснете и

да поемете надясно по черен път. Ако продължите 400
м. по асфалта, ще достигнете до Тракийски долмен.
Намира се отляво на пътя и e oбозначен с табела.
Долменът е мегалитно гробно съоръжение (V-I в.
пр.н.е.), обявено за археологически паметник на културата с национално значение. Представлява правоъгълен двукамерен долмен с дромос (преддверие),
ориентиран в посока изток-запад, състоящ се от 4 части:
коридор, предгробна камера, преддверие и голяма
гробна камера. Изграден е от големи цепени и грубо
оформени гнайсови плочи, поставени вертикално и вкопани в предварително подготвен изкоп. Погребалното
съоръжение е ползвано многократно, но още в древността е било ограбено, като при разкопките са открити
единствено керамични фрагменти и желязно сечиво.
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ното село Малиново. След него пътят вече е почти равен
и преминава през красиви, отворени поля, ниви с тютюн
и малки масиви от дъбови гори. След още 5 км каране
достигате до село Кондово. Там може да намерите магазин, кръчма и чешма.

След като се отклоните, следвайте маркировката по черния път. Преминавате през поля, последвани от смесени
гори и след 6.2 км достигате подножието на крепостта
“Лютица”. От заслон - ловна хижа “Калето” може да се
качите по пътечка и до нея.
Средновековната крепост “Лютица” е една от най-големите в Източните Родопи. Известна е като “Мраморният град” и “Цитаделата на Калоян” и е обявена
за археологически паметник на културата. Предполага
се, че калето е споменаваният в летописите голям и
богат средновековен град Лютица – център на епископия (IX - XVII в.) и архиепископия (XVII - XVIII в.), изиграл важна роля в българската история, особено при
царуването на Калоян. В края на XVIII в. крепостта
запада и нейните жители се преселват край близките
минерални извори и основават село Лъджа. Руините на
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крепостта заемат площ от 26 дка и имат форма на
неправилна елипса, крепостните стени са дълги около
600 м с височина до 10 м, като са запазени и 8 от 12-те
кули на укрепения град). До момента са разкрити цитаделата (вътрешна крепост), донжонът (жилищна кула
на управителя), основите на 2 църкви (X в. и XV - XVI
в.), некропол с 15 гроба, щерна-кладенец и останки от
древна канализационна система.
След крепостта следва стръмно спускане, докато достигнете долината на река Атеренска. Завивате на изток по течението и след 900 метра сте на разклона за
средновековния Атеренски мост (надясно и надолу).
Kъсносредновековният Атеренски мост е обявен за археологически паметник на културата с местно значение. В сегашния си вид съоръжението датира от XVI в.,
но съществуват предположения, че оттук е минавал
древен римски път за Беломорието. По-късно мостът
е имал връзка и с укрепения град - крепост “Лютица”.
Спускате се още 1.3 км и достигате до красиви и просторни поляни, където се намира манастирът “Св. Св.
Константин и Елена”. Пред него има величествено
вековно дърво и чешма.
Манастирът е представител на възрожденската култова архитектура като архитектурно-художествен
паметник на културата с местно значение. Основан е
през XIII в., а разцветът през XIV в. е свързан с прерасването му в митрополитски център. След упадък през
XVII - XVIII в., когато на два пъти бива разрушаван, той
отново е възстановен през 1872 г. От стария манастирски комплекс до наши дни е запазена само главна-
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та църква – трикорабна псевдобазилика с изографисан
по-късно иконостас (края на XIX - началото на XX в.),
а в олтара и по западната стена има архитектурно
вградени 8 медальона от по-ранен период. Специален
интерес представляват резбованите свещници и
полиелеи, изработени от мрамор. От 1949 г. манастирът не е действащ, но ежегодно тук се провежда
голяма родова среща - събор на Малка Богородица (8
септември) с нощно бдение, тържествена литургия и
курбан за здраве.
След още 1.8 км леко спускане достигате до кв. Лъджа
и главния асфалтов път от Ивайловград за Меден бук.
Този път продължавате наляво (север) и преминавате
през квартала. След като излезете от него и навлезете в
Ивайловград, завийте наляво и се спуснете през новата
му част. Там може да намерите редица магазини и заведения с вкусна храна. Малко след това достигате до
изходната точка на маршрута – Туристическия информационен център.

0.00 км – начало на маршрута – Туристически информационен център в Ивайловград, разположен в Мутафчиевата
къща. Насочете се надолу по павираната улица към Детско заведение Ивайловград.
0.15 км – при него завийте наляво/ надолу.
0.25 км – при тото пункта завийте наляво и се спуснете до aвтогарата.
0.40 км – достигате до aвтогарата. Продължете надясно. Следвайте улицата.
0.75 км – след моста продължете наляво в посока село Мандрица.
1.00 км – следвайте главния път, който продължава надясно и нагоре.
2.00 км – на разклона продължете направо.
2.45 км – достигате първите къщи на кв. Лъджата. Вдясно от пътя има чешма.
2.70 км – центъра на кв. Лъджа. Може да намерите магазини и кафене.
3.00 км – разклона за крепост “Лютица” и манастира “Св. Св. Константин и Елена”. Продължете направо по главния път.
3.70 км – вдясно от пътя има чешма.
4.80 км – достигате разклона за античната вила “Армира” (0.5 км от разклона надясно). Продължете направо.
6.40 км – вдясно, близо до пътя, сред поляната, има чешма.
7.00 км – маршрутът продължава наляво по главния асфалтов път. Ако продължите надясно и надолу, стигате до
центъра на село Свирачи (0.5 км), където има чешма, магазини и кръчма.
7.45 км – встрани от пътя се вижда античният некропол “Голямата могила” (0.2 км). Продължете по асфалта направо.
9.20 км – на разклона за село Белополяне продължете направо.
12.50 км – достигате до ЗМ “Ликана”. От тук започва пътека през местността. Има чешма.
13.90 км – достигате до разклона за селата Сив Кладенец и Одринци. Завийте наляво към тях.
14.80 км – в село Одринци завийте надясно, следвайки асфалта. Веднага след това - наляво за излизане от селото.
18.60 км – асфалтовият път свършва при църквата на село Сив Кладенец. Маршрутът продължава надясно по открояващ се почвен път между къщите.
18.90 км – след трафопост в края на селото започва изкачване по черен път към билото между Бяла река и Луда река.
20.20 км – следвайте главния път по билото направо и наляво.
20.80 км – маршрутът продължава нагоре и наляво.
21.30 км – пренебрегвате разклона надясно и надолу и продължавате направо.
22.10 км – местност “Св. Илия”. Достигате до открит и голям четириклонен разклон. Завивате надясно и започвате спускане.
23.00км – достигате лозята на село Мандрица и се отклонявате вляво по пътя между вилите.
23.30 км – вече сте в село Мандрица. На четириклонен разклон завивате наляво и надолу.
23.40 км – достигате разклон. Завийте надясно.
23.50 км – завийте наляво след оградата към кметството на с. Мандрица.
23.60 км – след кметството маршрутът продължава надясно. Вляво се намира центърът на селото, където може да
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Детайлно описание на маршрута
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намерите чешма, магазин и кръчма.
24.00 км – напускате село Мандрица. След моста над Бяла река достигате до разклон. Продължете наляво към село
Долно Луково и следвайте асфалтовия път.
30.00 км – достигате до разклон, където продължавате надясно. Вляво, след моста, е с. Долно Луково (0.4 км). Там
може да намерите чешма, магазин и кръчма. 2 км след Долно Луково е и Горно Луково.
30.60 км – вдясно от пътя има чешма и параклис “Св. Георги”. Следвайте асфалтовия път.
32.60 км – вляво от пътя има поляна. От нея слиза пътека за приятен плаж на Бяла река.
34.40 км – центърът на село Меден бук. Там има магазин и кръчма.
34.50 км – маршрутът продължава направо по асфалта след автобусната спирка.
34.80 км – асфалтът свършва. Поемете надясно и надолу, следвайки оградата.
35.10 км – пресичате Бяла река и продължавате по почвения път.
35.20 км – достигате до разклон, където продължавате надясно. Наляво пътят води до ЗМ “Меандрите на Бяла река”(0.4 км).
35.50 км – достигате до тютюневи ниви, където има Т-образен разклон. Поемете наляво.
35.60 км – продължете надясно/ нагоре. Започва изкачване.
37.50 км – изкачването свършва при обезлюденото село Малиново. Следвайте главния почвен път.
38.70 км – м. Старите лозя - пренебрегвате отбивката вляво и продължавате направо.
40.10 км – пътят се дели и се събира отново след 100 м.
42.70 км – достигате асфалтовия път в село Кондово. Надясно по пътя се достига до центъра на селото, където има
чешма и кръчма с магазин. Продължете наляво!.
42.80 км – достигате разклона за село Железари, където се отправяте надясно в посока с. Пелевун. Малко след това,
встрани от пътя, има чешма.
45.50 км – достигате центъра на село Пелевун където може да намерите чешма, кръчма и магазин. Маршрутът продължава наляво / нагоре. Веднага след площада завийте отново наляво и нагоре за излизане от селото.
48.60 км – отклонете се вдясно, напуснете асфалтовия и продължете по черния път. Тракийския долмен отстои на 400
м след отклонението, ако продължите направо по асфалта.
51.70 км – достигате до разклон. Продължете наляво. Десният път е за село Пелевун.
53.00 км – пренебрегвате пътя отиващ наляво и нагоре и продължавате направо (има табела за крепост “Лютица”).
53.70 км – достигате разклон, където продължавате наляво.
54.80 км – достигате до заслон, наречен ловна хижа “Калето”, в подножието на Крепостта. Оттук има пътечка до нея.
Край пътя се виждат руини от къщите на вече изчезналото село Рогозино.
56.30 км – пренебрегвате пътя, който се спуска надясно и продължавате направо. Започва кратко, но стръмно спускане.
57.10 км – след спускането достигате Т-образен разклон. Поемете наляво.
57.80 км – след пресичане на реката продължете надясно, следвайки основния път.
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58.10 км – път се отклонява надясно и надолу. Продължете наляво / нагоре!.
58.70 км – достигате до разклона за средновековния Атеренски мост. Той отстои на 0.3 км надясно/ надолу). Маршрутът продължава направо.
58.90 км – път се отклонява надясно и надолу. Продължете наляво / нагоре.
60.00 км – достигате до манастира “Св. Св. Константин и Елена”, където има чешма. След манастира продължете надясно.
61.80 км – в кв. Лъджа достигате до асфалтовия главен път. Поемете наляво в посока Ивайловград.
62.20 км – достигате центъра на кв. Лъджа.
62.40 км – отляво на пътя има чешма.
62.80 км – достигате до Т-образен кръстопът, поемате наляво и вече сте в Ивайловград.
63.80 км – достигате до разклон, където правите завой надясно/ надолу.
64.40 км – на Т-образно кръстовище поемате наляво по моста и следвате улицата до автогарата.
64.75 км – при автогарата продължавате наляво и нагоре и достигате центъра на Ивайловград.
65.00 км – край на маршрута при Туристически информационен център в Ивайловград.
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Хоризонтален профил на маршрута

ХОРИЗОНТАЛЕН ПРОФИЛ НА МАРШРУТА
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Сдружение „Селище Зелено Училище” и „Байкария” ,
съвместно с Туристически информационен център
– Ивайловград, предлагат на посетителите на града
възможност да наемат велосипеди за прохождане на
маршрута.
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Велосипеди под наем

За повече информация, цени и контакти:
www.greenschoolvillage.org
www.bikearea.org
Телефони:
0897 247 241 Христо Николов
03661 60 39 Туристически информационен
център – Ивайловград
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Общи факти
Град Ивайловград е разположен в непосредствена близост до българо-гръцката граница, под югоизточните
ридове на Източни Родопи, преди те да се спуснат към
Тракия и долината на река Марица. Климатът в ивайловградския район е преходно-средиземноморски,
надморската височина се движи от 70 до 700 м. Релефът
има добре изразен нискоридов и долинен характер.
Тези условия са благоприятни за развитие на селското
стопанство. Характерни са лозарството, зеленчукопроизводството, тютюно-производството, отглеждането на
бадеми, сусам.
Първите сведения за днешния Ивайловград са от ІХ-Х в.,
когато се споменава митрополитското средище Лютица.
През Средновековието на мястото на с. Лъджа (сега
квартал на съвременния Ивайловград) се е издигала
крепостта Литица (Лютица). Градът е бил разрушен при
навлизането на османските турци на Балканите. Информация за времето на османското владичество тук и за
епохата на българското Възраждане може да се намерят в документи, касаещи икономическото, стопанското
и политическо състояние на Одринския вилает (района
около Одрин, Димотика и Суфлу). Там се споменава и
Ортакьойската кааза (до 1934 името на Ивайловград е
било Ортакьой). Поради междуособиците в Османската
империя и кърджалийското движение, в края на ХVІІІ и
началото на ХІХ в. започва масово изселване на българското население към Мала Азия. След Освобождението
на България от османска власт, според решенията на
Берлинския конгрес от 1878 г., районът на Ивайловград
остава в пределите на турската държава. До 1913 г. населението на Ортакьой (Ивайловград) е изцяло гръцко.

В околностите на града преобладават, обаче, турците
и българите (християни и мюсюлмани). По време на
Първата балканска война, за да сломят съпротивата
на местните българи и българската държава, турски
и гръцки чети разоряват българските села в района. В
погромите вземат участие и ортакьойските гърци. След
войните и предаването на Беломорска и Източна Тракия
на Гърция и Турция много българи напускат родните си
места и се отправят към България. Така обезлюдените
Ивайловград и села от района стават дом на български
бежанци от Беломорска Тракия, Одринско, завърналите
се в родината малоазианци (още през 1914 година) и
отделни български семейства от Македония.
Днес градът разполага с поликлиника, болница, училища, детски комплекс, заведения за хранене, магазини
и всички други обекти на социалното обслужване.
Доминираща сграда в центъра на града е читалище
“Пробуда”, строена през 1971 г. В историческото ядро
на Ивайловград са запазени традиционни къщи от
провинциалния тип на богатата родопска къща - с помалки размери и по-проста конструкция (дом на Ламбер Ламберов, Стамбол Димитров, Яни Попов, Трифон
Мутафчиев). Архитектурата на къщите от края на ХIХ и
началото на ХХ в. има много общи черти с архитектурата
на големите градове на Тракия от този период.
В града с цел развитие на туризма работи Туристически
информационен център. Там могат да се направят резервации за настаняване, организират турове, наемат
велосипеди и гидове.
От няколко години в района на Ивайловград работи
Сдружение “Селище Зелено Училище”. Основните цели

Забележителности в Ивайловград
Културни забележителности
Паскалевата къща
Характерни детайли от бита на българите от района
може да се видят във възстановената възрожденска
къща на Мирчо Паскалев в Ивайловград. Тя е типична
бубарска къща от края на ХІХ в. и е обявена за Етнографски музей на коприната и архитектурен паметник
на културата. Изградена е от кирпич, споена глина,
измазана отвън с вар. Приземният етаж е превърнат
в бубарски салон, по южните ъгли на който са разположени дървени миндери (сидери). В салона са изложени
народни носии, оръдия на труда, технология за отглеждане на буби, копринени конци и изделия.
Мутафчиевата къща
В къщата се намира Туристическият информационен
център, в който се предоставят не само информационни
услуги, но също се организират изложби и други културни събития. Тук се съхраняват и отделни мраморни
фрагменти от декоративна украса на римската Вила “Армира” и части от мозайките й са изложени в постоянната
експозиция “Античното наследство на Тракия”. Може да
разгледате и макет на вилата.

Църквата “Св. Преображение Господне”
Обявена е за архитектурно-художествен паметник на
културата с национално значение. Църквата е строена
през 1828 г. на мястото на по-стар храм, като в сегашния си вид е трикорабна едноабсидна псевдобазилика.
Отличава се с рядко срещаната си планова схема, дърворезбована украса и иконите (средата на XIX в.) – дело
на гръцки майстори резбари и зографи. Храмовият
празник Преображение Господне (6 август) се чества с
тържествена литургия и курбан за здраве. Църквата е
основният градски храм за богослужения и е отворена
всяка неделя.

Ивайловград

на организацията са съхранението на културното и
природно богатство на района и промотиране на неформалното образование и природосъобразния начин
на живот.

Църквата “Св. Пророк Илия”
Най-представителната възрожденска култова сграда
в общината, обявена за архитектурен паметник на
културата с местно значение. Строена през 1820 г. като
катедрална епископска църква, тя представлява трикорабна едноабсидна базилика. Висока художествена
стойност имат резбованият таблен иконостас с 52 икони
(царските икони са от периода 1872/76 г.), майсторски
изработените владишки трон и амвон със 7 иконни пана
и изящни гипсови пластики. Подът и фундаментите на
колоните са мраморни. Храмовият празник е на Илинден (20 юли).
Празници и обичаи
Кукеровден – Сирни заговезни. Един от най-големите празници за жителите на квартал Лъджата в Ивайловград. Празнува се всяка година в края на зимата и
началото на пролетта на Сирни Заговезни. Същността на
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празника е да се прогонят злите духове и болестите от
къщите и стопанствата на хората, да се пожелае здраве
и плодородие за цялото село. Кукерите се преобразяват
с помощта на различни маски и играят ролите на младоженци, стражари, животни, дяволи и др. В Ивайловград
главен персонаж е “Беят”, от чийто дом рано сутринта
започва кукерското шествие. Кукерите са от състав към
читалище “Пробуда” в квартал Лъджа, който редовно
участва на Международния кукерски фестивал, провеждащ се на всеки 2 години в Перник.
Ден на Ивайловград - Трифон Зарезан (14.II.) Празнува се като ден на Ивайловград от 2001 година. Това е
дата, на която лозарите от Ивайловград и околните села
Свирачи, Белополяне, Славеево и Драбишна традиционно празнуват Деня на лозаря и винаря – Трифон Зарезан. На този ден се зарязват лозите, за да се събудят за
нова по-богата реколта. Чества се деня на лозарството
и виното - две богатства, които са характерни за Ивайловград. На този ден в центъра на града се вие весело
българско хоро, пеят се песни и се лее червено ивайловградско вино. Кукерско шествие, предвождано от
Трифон Зарезан, отвежда народа до лозята за ритуала
“Зарязване”.
Събор на Илиева нива (първата събота на месец
юни). Илиева нива е местност край село Глумово, община Ивайловград. През местността преминава първокласният път от Ивайловград за Крумовград. През 1996
г. в местността е издигнат мемориалът “Илиева нива” в
памет на хилядите тракийски бежанци, сред които и 200
деца и старци, избити през 1913 г. в ивайловградско.
Край мемориала, състоящ се от параклис, паметник и
чешма, всяка година около Международния ден за за-
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щита на децата на 1 юни се провежда “Националният
младежки тракийски събор - Ден на тракийското дете”.
Традиционно организатори са община Ивайловград и
Съюзът на тракийските дружества в България.
Традиционни занаяти в района
Яхнаджийство
Яхнаджиите са били занаятчиите, които са се занимавали с добиването на олио и тахан от сусама. Той е една
от традиционните земеделски култури в района и от
векове се е използвал като суровина за извличане на
растително масло. До средата на XX в. преработването
на семената в сусамов шарлан и тахан представлява
един от основните местни занаяти. Особено се славят с
него ивайловградските села Мандрица, Долно Луково,
Пелевун, както и самият Ивайловград, където е имало
около 10 яхни (работилници).
Таханджийницата в Ивайловград
Единствената в общината действаща работилница за
производство на тахан - таханджийница е частна и
представлява семеен бизнес на наследствен занаятчия (семейство Йордан и Ана Каракехайови от Ивайловград). Таханджийницата има най-голяма натовареност през зимния сезон (ноември - март), когато може
да се види целият технологичен цикъл: измиване на
суровия сусам в специална саламура в бурета, пресяване, изпичане в старинна фурна на дърва, смилане
на печения сусам и добив на сусамов тахан като краен
продукт.
Сусамовият тахан е високо-хранителен продукт, който

Бубарство
Представлявало е традиционен поминък на населението до края на миналия век. Бубарството се занимава
с отглеждането на копринени “буби”. В Родопите то е
проникнало от Одрин, като най-напред се е разпространило в Ивайловград, а след това и в Свиленград.
Основните търговски връзки са били с Одрин и Софлу.
Този традиционен поминък е оказал сериозно отражение върху архитектурата на района. Т.нар. “бубарска”
къща има специфична планова схема, свързана
със съчетаването на дейностите обитаване и труд. В
зависимост от строителната техника и материалите
бубарските къщи в този район могат да се разделят
на три групи: изградени изцяло от каменни блокове,
изградени изцяло от кирпич, със смесен градеж.

Ивайловград

в комбинация с мед или захар наподобява течен шоколад и се прилага много успешно от народната медицина за лечение на стомашно-чревни заболявания.

Спецификата на местната кухня
В местната кухня се използват подправки, които всеки
може сам да събере в околностите – риган, джоджен,
мащерка и др. Ловът и риболовът са широко разпространени и затова се готви много дивеч – глигани,
пъдпъдъци, сладководна риба - основно сом, шаран,
бяла риба, мряна, кефал, алай (карабалък). Има много
майстори на традиционните чевермета, които някои
гарнират с мед и студена бира. Климатът е благоприятен за развитието на лозарството, а оттам и за производството на висококачествено вино.
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Природозащитни режими
Според Закона за защитените територии в България
се използва следната категоризация на защитените
територии:
Резервати - за резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/ или
забележителни диви растителни и животински видове
и местообитанията им.
Национални паркове - за национални паркове се
обявяват територии, в чиито граници не попадат населени места и селищни образувания и които включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на
растителни и животински видове и местообитания, с
характерни и забележителни ландшафти и обекти на
неживата природа.
Природни забележителности - за природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми,
скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди,
пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с
изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат
значение за науката и културата.
Поддържани резервати - за поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или
застрашени диви растителни и животински видове и
местообитанията им.
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Природни паркове - за природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми
с многообразие на растителни и животински видове и
на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.
Защитени местности - обявяват се:
• територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата;
• местообитания на застрашени, редки или уязвими
растителни и животински видове и съобщества.
Екологична мрежа Натура 2000
Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони в
Европа. Нейната цел е да осигури дългосрочното опазване в благоприятно състояние на точно определени
растителни и животински видове, както и местата, които обитават.
Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят
в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива
92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива
за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС съхранение на
дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).
Почти целият маршрут на Зеления коридор преминава
през зоната по Директива за хабитатите, “Родопи – Източни” и около половината - през зоната по Директива
за птиците – “Бяла река”. Двете зони се припокриват.

Природно богатство

Повече информация за защитените територии и
Натура 2000 в България можете да откриете на:
http://eea.government.bg/zpo/resultfull.jsp
http://www.moew.government.bg/
http://www.greenbelt.biodiversity.bg/
http://www.natura2000bg.org/
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Защитени местности в района
на Ивайловград
Защитените местности в района на Ивайловград са
четири и една природна забележителност – “Дупката”,
“Ликана”, “Хамбар дере” и “Меандрите на Бяла река”,
пещерата “Коджа кая”. Те са обявени, за да съхраняват
уникални представители на флората и фауната.
По време на пътуването по маршрута на Зеления коридор ще можете да се докоснете и насладите на две от
защитените местности.
Защитена местност “ЛИКАНА”
“Ликана” е най-малката защитена територия в общината
(3 ха), обявена с цел опазване на единственото открито
в България находище на диворастящата орхидея дремников главопрашник. Известна като царството на орхидеите, “Ликана” привлича с богатство на редки растения,
в т.ч. 15 вида орхидеи. Сред тях, наред с дремниковия
главопрашник, специален интерес представляват двурогата, паяковидната и обикновената пчелици, пърчовката, недоразвитият лимодорум, пеперудо-цветният
салеп и пирамидалният анакамптис – защитени видове
с национално и европейско значение. В близост до
“Ликана”, в посока село Свирачи могат да се видят единствените запазени в България 2 екземпляра от редкия
средиземноморски вид дърво Ериолобус, срещащ
се в Гърция, Турция, Сирия, Ливан и Израел. Това е и
най-северната му граница на разпространение в света.
Растението е защитен вид, включен в Червените книги
на България и Гърция като рядък за Европа. Местното
население го нарича димишкен и използва плодовете

му за приготвяне на туршия.
Защитена местност “МЕАНДРИТЕ НА БЯЛА РЕКА”
“Меандрите на Бяла река” е втората по големина защитена територия в Източните Родопи (1532 ха), обявена
с цел опазване на уникален за България ландшафт с
изключително разнообразие на редки и застрашени
видове растения и животни. Обхваща най-атрактивната
част от средното течение на Бяла река с красив комплекс от меандри, където са запазени едни от малкото
у нас естествени гори от включения в националната
Червена книга източен чинар и лиани. По видово богатство на пеперуди (над 100) районът се нарежда на
второ място в България. В уникалните за Балканския
полуостров водни екосистеми на Бяла река бе открит
нов за науката вид риба – родопски щипок, наред
с още 9, в т.ч. 4 балкански ендемита. Това е и едно от
най-богатите на херпетофауна места в страната със 7
вида земноводни и 19 вида влечуги. Особена ценност
представляват змиеокият гущер (единствено находище
у нас), змията-червейница и каспийската блатна костенурка – видове от Червената книга на България, както и
шипобедрената и шипоопашатата костенурки, фигуриращи в Световния Червен списък. Защитената местност
е част от Орнитологично важно място “Бяла река” със
световно природозащитно значение. От установените
94 вида птици, 56 имат европейско значение, като тук се
срещат 6 от 9-те биомно ограничени вида за България,
характерни за средиземноморската зона – испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, червеногушо
коприварче, малко черноглаво коприварче, белочела
сврачка и черноглава овесарка. Районът е постоянно
място за хранене и почивка на световнозастрашения

Черен лешояд (Aegypius monachus)
Черният лешояд, наричан още и Картал, е едър представител на семейство Ястребови (Accipitridae).
Дължината на тялото му е 110-120 см, размахът
на крилете му достига до 265-300 см, тежи 6,3-12,5
кг. Няма изразен полов диморфизъм. Среща се в южните части на Европа (включително България), Азия
и Африка, като обитава планински и полупустинни
местности. Той е основно мършоядна птица, храни се
предимно с мускулната маса на умрелите животни, но
понякога улавя дребна плячка, като зайци, катерици,
костенурки и гущери. Когато забележи труп на умряло
животно, се спуска, пикирайки със сгънати криле, като
издава характерен звук, от който идва и народното
му название. Гнезди по голи дървета, като гнездото
се ремонтира и подновява всяка година и достига 2 м
в диаметър и 1 м височина. Снася 1 яйце, което мътят
двамата родители 55 дни. Гнезди средно веднъж на две
години. На територията на България е много рядък и
защитен вид.

Екипът на Сдружение “Зелени Балкани“ вече повече
от 10 години се грижи за подхранването на черния и
другите два вида редки лешояди в Източни Родопи. За
целта е изградена специална площадка и скривалище
за наблюдение, в близост до село Пелевун.
За наблюдения и информация:
03664/ 329; 0889 056 896 – Тодор Митков

Природно богатство

черен лешояд и едно от най-важните места в страната
за гнездене на орела-змияр, късопръстия ястреб, малкия орел, чухала, горската чучулига, големия маслинов
присмехулник и белочелата сврачка. Сред бозайниците
специален интерес представляват 5-те вида прилепи, 3
от които са в Световния Червен списък (малък подковонос, воден нощник и гигантски вечерник), както и
видрата – защитен вид със световно значение.
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Полезна информация

Как да стигнете до Ивайловград

С автомобил:
- от Пловдив тръгвате на изток по Е-80 през Хасково до Любимец. Оттам се отклонявате на юг
в посока Ивайловград, през селата Лозен, Малко
Градище и яз. Ивайловград.
- от Пловдив - по второкласен път 86 до Асеновград и оттам - през селата Червен, Черноочене до път номер 5. Той води до Кърджали и
Момчилград. Оттам се отклонявате на изток към
Крумовград и Ивайловград.
- от София – достигате до Пловдив по магистрала
“Тракия” (После - виж горе).

С автобус:
-от Хасково – автогара: 038/ 664602
- от Стара Загора - автогара: 042/ 605 349
- от Кърджали - автогара: 0361/ 66751

С влак:
До Ивайловград няма железница. Най-близката ЖП гара
е тази в Любимец. На нея спират бързи, пътнически и
международни влакове по линията София – Свиленград
– Истанбул. След това може да продължите с автобус.
Повече информация за пътуване с влак и разписания
можете да намерите на: http://www.bdz.bg
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Телефони
Сдружение “Селище Зелено Училище”
0897 247 241; 0899 912 234, 0897 522 333;
Сдружение “Байкария”
02/ 8293 860; 0898 788 159; 0897 942 244
Туристически информационен център – Ивайловград
03661/ 60 39, 0897 400 406
Автогара Ивайловград
03661/ 21 68
Зелен телефон МОСВ
02/ 9888 205
Зелен телефон РИОСВ Хасково
038/ 601 628
Зелен телефон ДАГ
0800/ 208 00
Бърза помощ - 150
Полиция - 166
Пожарна – 160
www.greenschoolvillage.org
www.bikearea.org

Ивайловград
Семеен хотел Ахрида

17 легла (1-единична, 5-двойни, 2-тройни)
Хранене в съседния ресторант, Интернет (WI-FI),
ул. Бенковски 4
тел: 03661/ 62 33; 0898 628 653
e-mail: ahrida@abv.bg

Хотел Бор - Хасиенда

21 легла
Ресторант, снек-бар, градина
ул. Бор 2
тел: 03661/ 65 11; 0888 581 139
e-mail: bor_hasienda@abv.bg
www.hotelborhasienda.hit.bg

Балабанова къща

6 стаи, 2 апартамента
Интернет (WI-FI)
ул. Армира 31
тел: 0897/ 926 102; 0899 195 024
e-mail: ekliptika_@abv.bg
www.ekliptika.hit.bg

кв. Лъджата
Еко-дом “Дарина”

2 стаи – 8 легла
Посещение с 3 дни предварителна заявка.
Традиционна кухня с местни продукти
Тел: 0887 357 084

село Свирачи

Настаняване

Настаняване

Смокиневата къща – The Fig House

Комплекс от 2 къщи, 3 стаи - 6 легла. Наема се цялата.
Необходима е предварителна заявка.
Собствено обслужване, градина, басейн, механа
тел: 03661/ 88 04; 0878 211 440
e-mail: info@fighouse.com
www.fighouse.com

село Пелевун
Тодор и Ишмина Миткови

2 стаи – 4 легла, кухня, баня
При предварителна уговорка може да посетите площадката за подхранване и наблюдение на лешояди и други
хищни птици в близост до селото
Тел: 03664/ 329; 0889 056 896 – Тодор Митков

Хотел “Тракия”

20 легла
Ресторант, фитнес
ул. Капитан Петко 23
тел: 03661/ 65 47; 0889 892 296
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