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Обща информация: 
 

 

Официално наименование Италия 
Държавно устройство Парламентарна Република 
Столица Рим 
Големи градове Рим, Торино, Венеция, Болоня, 

Флоренция, Неапол, Милано, Генуа  

Територия 301 338 кв. км. 
Население 60,7 млн. души 
Официален език Италиански 

Посока на движение Дясно 
Религия Римокатолическа  

католици – 99 %, други 1 % 

Парична единица EURO 
Часово време UTC+1  
Климат  субтропичен, средиземноморски; на север 

- преходен към умерен 

Средни температури януари (0,12°С); юли (20, 28°С) 
Телефонен код 0039 
Посолство на Република България 00197 Рим, Италия 

ул. Пиетро Паоло Рубенс, 21  
Тел.:  0039 06 322 46 40  
             0039 06 322 46 43 
Факс: 0039 06 322 61  22 
Е-мейл: embassy@bulemb.it  

ИТАЛИЯ 
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Надарена с интригуваща история, богато културно наследство и приказна природа, 

Италия е една от най-красивите и предпочитани туристически дестинации в 

Европа.  

Тя е хранилище за античната култура, мека на модата и съчетава в себе си прекрасна 

природа и забележителни градски пейзажи 

Многобройните й лица са голяма част от нейната привлекателност. Започвайки от 

романтичната Венеция, минавайки през красотата на Италианските Алпи и 

завършвайки с Вечния град – Рим.  

От шумния Неапол до издигащите се хълмове на Тоскана, от Ренесансовото величие 

на Флоренция до футболните тълпи на Торино, това са все места, които ви карат 

да се връщате многократно.    

http://rezervaciq.com/%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://rezervaciq.com/%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://rezervaciq.com/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Италия е държава в Европа, разположена на юг от Алпите, на Апенинския полуостров. 
Включва двата най-големи острова в Средиземно море – Сицилия и Сардиния, както и 

други по-малки в Тиренско и Адриатическо море. Площта ѝ е 301 338 km², от които 7 200 

km² водна площ. 

 

Италия граничи с Франция на северозапад (488 km), с 

Швейцария (740 km) и Австрия (430 km) на север, със 

Словения (199 km) на изток, с анклава Сан Марино (39 
km) и с Ватикана (3,2 km), намираща се в Рим. Бреговата 

линия на континенталната част на Италия е с дължина 

963 km на Тиренско море, 1128 km на Адриатическо 

море, 795 km на Йонийско море и 415 km на Лигурско 

море или общо 3301 km. Други 2298 km е общата брегова 

линия на италианските острови. 

Релефът на Италия е предимно планински, като 80% от 

територията е заета от планини.   
  

 
 

 
Алпите са планинска верига, 

простираща се в Северна Италия, 

Югоизточна Франция, Монако, 

Швейцария, Лихтещайн, Австрия, 

Южна Германия и Словения. Дължината 

й е около 1 200 км, а ширината - 260 км. 

Най-високата точка на западния дял е 

Мон Блан/Монте Бианко (4 807 м), а на 

източния - връх Пиз Бернина (4 049 м), 
намиращ се на италианско-
швейцарската граница. 

Разделението на Западни и Източни Алпи е по 

линията между езерото Комо и Бодензее, 

следвайки течението на Рейн. Западните Алпи 

са разположени на територията на Италия, 

Франция, а Източните - в Австрия, Германия, 

Италия, Лихтенщайн и Словения. Алпите 

имат 82 върха, високи над 4 000 м, от които 48 

са в Швейцария, 38 – в Италия и 24 – във 

Франция. Алпите оформят една 1 200-
километрова стена в Европа, разделяща 

Средиземно море от река Дунав. 

Планини 
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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На юг от тях се намира най-голямата 

равнинна област в страната - Паданската 

равнина, през която протича река По. По 

дължината на полуострова е разположена 

веригата на Апенинските планини с най-
висок връх Корно (2 914 m). В южните 

части на страната има няколко действащи 

вулкана: Везувий (1 277 m), Етна (3 323 m; 
на остров Сицилия), Вулкано (500 m; на 

едноименен остров) и Стромболи (924 m; 
на едноименен остров).  

Апенинините са средно високи, силно 

разчленени планински вериги, с ширина 

около 100 км, простиращи се по дължината на Апенинския полуостров и формиращи 

„гръбнака“ на страната. Дължината на 
масива е около 1 000 км, а в най-
широките части достига 80-140 км. 

Апенинските планини са 

младонагънати, а най-високият връх - 
Корно Гранде (2 912 м) е частично 

покрит от най-южно разположения 

глетчер в Европа. Източните склонове 

до Адриатическо море са стръмни, за 

разлика от полегатите западни 

склонове, в които са разположени 

повечето от историческите градове на 

Италия. 

Мон Блан (Монте Бианко) се намира в 

Алпите и е най-високият връх в Западна Европа, за който спорят Франция и Италия, тъй 

като той се намира на границата между френския департамент От-Савоа и италианската 

област Вале д’Аоста. В букварите и на италианските, и на френските ученици пише, че той 

е най-високият връх в тяхната страна.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8
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Големи реки 
 
 Като цяло реките в Италия са къси и 

с големи наклони. Река По (най-
голямата река както по дължина - 
652 км, така и по площ на 

водосборен басейн – 1500 км²) 

извира от Алпите, в подножието на 

връх Монвизо, протича през 

Паданската равнина и се влива в 

Адриатическо море. Главните й 

притоци са Тичино, Ада, Ольо и 

Танаро. Реката е плавателна до 

Павия, преминава през четири 

области: Пиемонт, Ломбардия, 

Емилия-Романя и Венето. Повече от 

16 милиона души живеят по  
бреговете на По, което е около една 

трета от населението на Италия, а районите около течението на реката са сред най-гъсто 

населените в Европа). 

Адидже е река в Северна Италия и е втората по дължина  в страната - 410 км. Площ на 

водосборния басейн 12 200 км²) извира от Алпите в близост до границата с Австрия и 

Швейцария. В района на Верона навлиза в долината на река По и протича в посока 

североизток и се влива в Адриатическо море, северно от делтата на По). 

Тибър (река в Средна Италия, с 

дължина 405 км) извира от 

Апенините, минава през Рим и се 

влива в Тиренско море. Главните 

притоци - Киашо, Киани, Нера и 

Аниене; 
Арно (тече през най-красивата област 

на Италия, Тоскана. Дължина - 245 
км, площта на речния басейн е 8 500 
км²) извира на 1 654 м височина, от 

планината Фалтероная в Апенините. 

Минава през Флоренция. Влива се в 

Лигурско море. 

Пиаве (извира от Алпите и 

протичайки в югоизточна посока се 

влива в Адриатическо море, дължина 220 км). 

В централната и южната част на страната реките са маловодни, поради по-сухия климат. В 

Алпите има няколко големи езера с ледников произход, като Лаго ди Комо, Лаго Маджоре, 
Лаго ди Гарда, както и запазени в по-високите части ледници. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Езера 

В Северна Италия и южните дялове 

на Алпите се намират редица езера, 

тесни и дълги, заемащи някогашни 

ледникови долини и достигащи 

значителна дълбочина. Те са 

„братовчеди” на Женевското езеро и 

на Боденското езеро, радват се на 

изключително мек климат и на 

богата и разнообразна растителност. 

Най-големи сред тях са Лаго ди 

Гарда (площ 370 км²). Най-голямото 

италианско езеро и четвъртото по 

големина в Европа след Балатон, 

Женевското езеро и Бодензее. 

Намира на 65 м надморска 

височина). 

Лаго ди Комо (площ 146 км², максимална 

дълбочина 410 м – най-дълбокото езеро в 

Италия и едно от най-дълбоките в Европа. 

Намира се на 201 м надморска височина. 

Южната част на езерото се дели на два 

ръкава, разделени от полуостров Беладжо. 

Водите му се оттичат чрез река Ада в река 

По), Лаго Маджоре (площ 212 км², също се 

намира във водосборния басейн на река По, 

на 193 м надморска височина).  

Освен че представляват главни регулатори 

на водния режим на реките, които ги 

оттичат, те омекотяват климата в района и 

го правят изключително привлекателен за 

туристите. В синята повърхност на езерата се оглеждат съседните планински върхове, 

създавайки рядко хармонични пейзажи, които винаги са привличали артисти и 

пътешественици. Очарованието на тези езера се дължи на редуването на алпийски и 

средиземноморски пейзажи, на прекрасните 

вили с неповторими градини, накацали по 

бреговете им, на изобилието от цветя и 

зеленина през цялата година, на малките 

пристанища с живописни рибарски селца, 

където можете да се разходите или да 

хапнете прясна риба. 
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Климат  
 
Климатът в Италия е субтропичен, със 

значителни местни особености по 

крайбрежието и във високите части на 

Алпите. 

В централните и южните части на 

страната климатът е субтропичен 

средиземноморски, с мека и влажна зима 

и сухо горещо лято.  

В Неапол средните максимални 

температури през най-горещия месец 

август са около 29,5 °C, средните 

минимални температури през най-
студения месец януари са около 3,8 °C, а 

годишното количество на валежите е около 1 006 mm.  

Паданската равнина и склоновете на Алпите в северната част на страната имат влажен 

субтропичен климат, по-хладна зима и по-равномерни валежи през годината.  

В Милано средните максимални температури през най-горещия месец юли са около 28,9 °C, 

средните минимални температури през януари са около -1,9 °C. Годишното количество на 

валежите е около 943 mm. Активни вулкани - Етна, Везувий, Стромболи. Земетръсен район. 
  
Флора и фауна 

Флората и фауната варират според 

географското положение и надморската 

височина. Планинска флора вирее в 

областите от Алпите с над 1 980 метра 

надморска височина и в областите от 

Апенините с над 2 290 метра надморска 

височина. Най-високият горски пояс се 

състои от иглолистни дървета, а по-
ниските — от бук, дъб, кестен. В 

Паданската равнина виреят топола и 

върба. На полуострова и на по-големите 

острови преобладава средиземноморска 

растителност: корков дъб, зелен дъб, 
хвойна, къпина, лавър, мирта, палма 

джудже. 

Едрите бозайници са малко. В Алпите се 

срещат алпийска антилопа, дива коза и сърна, в Апенините - кафява мечка, алпийска 

антилопа, видра. Гарваните и лястовиците са характерни за Италия птици. Моретата, 

обграждащи страната, изобилстват от живот. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D1%8A%D0%B1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D1%8A%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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Население 
 
Населението принадлежи към романската езикова група. То е 

етнически хомогенно, съставено от 94,1% италианци, 2,7% 
сардинци, 1,3% фриули, 0,6% германци (южно-тиролци) и 

1,3% от други етноси. Гъстота - 197 д/km2. Естественият 
прираст е 2. Средната продължителност на живота при 
мъжете е 75 г., а при жените 
 - 81 г. 
 
Италиански език 
 
Италианският език принадлежи към романската езикова група. Освен в Италия той се 

говори в части от Швейцария, Словения, Либия, Етиопия, Еритрея (Африка) и в 

италианските общности в света Ню Йорк (САЩ), Лондон (Великобритания), Мюнхен 

(Германия), Рио де Женейро (Бразилия), Сидни (Австралия).  
 
В Италия се говори от около 58 милиона, а по света като втори език около 150 милиона. 

Езикът е базиран на тоскански, ломбардински, савойски и флорентински, а граматиката 

итало-далматински и гало-романски. Все още са запазени диалектите на италианския език – 
сицилиански, емилиански, венето, салентино, калабрезе и други.  
 
Образование 

 
Образованието в Италия е на високо 

ниво. 99% от хората са грамотни. 
 
Началното образование в училище 

започва от 6 годишна възраст. То 

продължава 5 години и въвежда 

учениците в основните предмети на 

човешкото знание. Средното 
образование продължава от 6-ти до 8-ми 

клас и се залага върху подготовката за 

гимназиално образование. След 8-ми клас 

се започва профилирана подготовка за 

специализация и бъдещо развитие.  

 
Учениците завършват на 18 или 19 годишна 

възраст  в зависимост от вида на обучение. 
Висшето образование трае в зависимост от 

специалността - от 4 до 6 години бакалавър, 
магистър - 2 години, докторантура - 3 
години, както и допълнителни 

квалификации до още 3 години. 
 

Почти 20 % от 
италианското 

население е над 
65 годишна 

възраст 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
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Болонският университет е най-старият 
съществуващ университет в Европа. 

Университети                 

                                                                                                                                                                               
Основите на висшето образование започват именно от Италия. През 1088 г. учени се 

събират в обща сграда, за да изнасят лекции на хора, искащи да обогатят и развият своето 

образование. Така е основан първият университет в света – в град Болоня. В момента в 

Италия има 68 университета със 

студенти от целия свят, а 

италианските висшисти в 

италианските университети са 905 

687 на година. 

В Италия има 58 държавни 
университета. Те имат пълна 

автономия и пълна юридическа 

правоспособност. Всеки може да 

изготви своите собствени 

разпоредби и да определи 

институционални, 

преподавателски и 

изследователски структури. 
 
 
 
Частните университети получават акредитация след процес на оценяване, който се 

провежда от италианското министерство на образованието. Дипломите, получени от частни 

университети, имат 

същата юридическа 

стойност като тези от 

държавните университети 

и са съобразени с едно и 

също законодателство. 
 
Италианската система 

“Politecnici” (технически 

университети) е силно 

фокусирана в областта на 

инженерните науки и 

архитектурата и следва 

еднакъв модел с 

държавните университети. 
В Италия има също шест 

висши училища, които се 

регулират от специални закони. Тези институции са специализирани в предлагането на 

следдипломни квалификации и провеждането на научни изследвания. 
 
 
 

Университетът в Пиза, Тоскана,1343 г.   

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F


 
 
 
 

- 10 - 

Религия 

В Италия основната религия е католицизмът. 
Страната е една от католическите страни с най-
силна вяра и традиция. Над 91 процента от 

хората  са католици (около 54 000 000 души). 
Мюсюлманите (предимно чужденци) са около 1 

200 000. Будистите наброяват 103 000, а 

индуистите 108 000. 

Център на католическата църква е Ватикан. Неин 

глава е папата, на когото са подчинени 

кардиналите, архиепископите и епископите. 
Обособяването на католицизма в християнството започва в края на 4-5 в. със 

съперничеството между римските папи и константинополските патриарси.  
 
Разделянето на църквите става през 1 054, окончателно през 1 204. Различия на 

католицизма от православието: учредяване на римско епископство от свети апостол Петър, 
чиито наследници са папите; приемане на непогрешимостта на папата по верските въпроси; 

приемане на филиокве - Свети Дух произлиза не само от Бог Отец, но и от Сина; безбрачие 

на нисшето духовенство (целибат); богослужение на латински език, използване и на 

инструментална музика в църковните обреди, устройване на религиозни шествия, 

поклонения на свети места; организиране на кръстоносни походи и Инквизиция и др. В 

резултат на Реформацията в редица страни католицизмът е изместен от протестантството. 
От 60-те г. на 20 в. католицизмът започва да модернизира своята догматика, църковна 

организация и политика. 
 
Здравеопазване 
 
Италия е една от страните с най-добро 

здравеопазване в Европа. Всеки здравноосигурен 

гражданин има здравна книжка и личен лекар.  
 
В Италия здравеопазването е право на всеки 

човек, независимо от неговия произход или 

националност. Това право е признато от 

италианската конституция и от законите, които 

уреждат присъствието на жени и мъже на 

италианска територия. Медицинските заведения 

са под контрола на Министерство на 

Здравеопазването.  

Медицината е приоритет в страната и 

медицинските висши учебни заведения са едни от най-реномираните в Европа. Редица 
фондации помагат за развитието на бъдещите медици от страната. 

Базиликата „Св. Петър" в Рим 

Антонио Кардарели в Неапол,  
най-голямата болница в Южна 

Италия 

http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=26BF3AA79A549D4AC17FB22CE3A3A1DB.znam2?encID=1&article=2397500234
http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=26BF3AA79A549D4AC17FB22CE3A3A1DB.znam2?encID=1&article=1976015376
http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=26BF3AA79A549D4AC17FB22CE3A3A1DB.znam2?encID=1&article=1646483176
http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=26BF3AA79A549D4AC17FB22CE3A3A1DB.znam2?encID=1&article=1763566600
http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=26BF3AA79A549D4AC17FB22CE3A3A1DB.znam2?encID=1&article=1444037583
http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=26BF3AA79A549D4AC17FB22CE3A3A1DB.znam2?encID=1&article=1382728444
http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=26BF3AA79A549D4AC17FB22CE3A3A1DB.znam2?encID=1&article=4178484544
http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=26BF3AA79A549D4AC17FB22CE3A3A1DB.znam2?encID=1&article=3019101867
http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=26BF3AA79A549D4AC17FB22CE3A3A1DB.znam2?encID=1&article=2356848025
http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=26BF3AA79A549D4AC17FB22CE3A3A1DB.znam2?encID=1&article=2338059419
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Италианската история има основно значение за развитието на културния и обществения 

живот на Средиземноморието. Още в праисторически времена Апенинският полуостров е 

арена на важни човешки дейности и затова могат да се намерят интересни 

археологически местности в много райони на страната — Лациум, Тоскана и Умбрия. 
 
Ранна история 
 
Първата значима цивилизация, появила 

се на територията на днешна Италия, е 

етруската. Тя е била сравнително 

развитa, съществувала за неизвестен 

период от време до формирането на 

Римската империя.  
Етруските, които имали собствен бит, 

език и писменост, в крайна сметка били 

асимилирани от италийците.  
 
В последвалите векове Римската империя 

започва да набира сили и постепенно 

завладява целия Средиземноморски 

регион. Рим се превръща в "световна 

столица" и става един от най-големите и 

богати градове в света. С проникването 

на християнството се обособяват Западна и Източна римска империя (Византия). 
Постепенно обаче империята започва да запада и отслабва под натиска на варварски 

нападения. Територията ѝ се свива значително. Съществуването на Западната империя е 

прекратено окончателно с пленяването на императора ѝ Ромул Августул през 476 г. и 

неговата абдикация. Това събитие се счита от много историци за началото на 

Средновековието в Европа. 
 
 
Средновековие и Ренесанс 

 
Средновековието в Италия се характеризира с 

децентрализираност и сравнително голямо 

влияние на католическата църква. Поелият 

властта Одоакър управлява до 493 година, 

титулувайки себе си крал на Италия. 
Управлението му приключва с нападението на 

остготите, предвождани от Теодорих Велики, 
което в крайна сметка довежда и до Третата 

готическа война (535—554). В нея 

византийският император Юстиниан I 
надделява над остготите, но войната 

опустошава Италия и довежда до още по-
голямото ѝ разпокъсване от страна на 

Колизеумът в Рим — един от най-
забележителните символи на римската 

цивилизация 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/476
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD_I
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%83%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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Дворецът на венецианските дожове 

лангобардите. Техните нападения окончателно потъпкват надеждите на Юстиниан за 

възстановяване на Западната империя и разделят Апенинския полуостров на градове-
държави и малки деспотии през следващите няколко века. 
 
През 584 г. се образува Равенският екзархат, който е под контрола на Византия. Той служи 

като форпост срещу варварските нападения, но през 751 г. лангобардите влизат в Равена и 

екзархатът престава да съществува, а византийското влияние е почти напълно 

елиминирано. По този начин папската институция, макар и слаба, остава единствената 

форма на власт в Италия. Така започва да се утвърждава независима Папска държава. Тя е 

създадена с помощта на франките и набира сила 

по времето на Карл Велики.   
 
Венеция е една от най-мощните в икономическо 

отношение средновековни държави. Към 1000 г. 

икономическият възход в Европа и 

увеличаването на несигурността в сухопътните 

маршрути довежда до по-голямо търсене на 

морския транспорт в Средиземно море; така се 

формират т. нар. морски републики — градове-
държави с олигархично управление, издържащи 

се предимно от търговия и транспорт на стоки. 

Такива са Генуезката и Венецианската 
републики. Сравнително голямата свобода на 

населението в тези държави е предпоставка за артистичния и научен подем в края на 14 век. 
 
Все по-отслабващото влияние на 

Папската държава довежда до 

преместване на седалището ѝ в Авиньон; 
по този начин градовете-държави в по-
развитата северна Италия стават напълно 

независими от Свещената Римска 

империя и започват да се развиват бързо. 

Италианският Ренесанс възниква в 
Тоскана и по-специално във Флоренция, 
а после прониква в градовете Сиена и 

Лука. Този период се характеризира със 
завръщане към ценностите на 
Античността и внедряването им в 

изкуството, философията и архитектурата; фокусът на възприятие от страна на 

ренесансовите мислители се изменя от Бог към човека. Това е и една от първите стъпки към 

отхвърлянето на теократично-феодалния модел на Средновековието, макар и той да не е 

толкова разпространен на Апенинския полуостров.  
 
Културният разцвет на Ренесанса, обаче, не е всеобхватен и само малка част от населението 

в Италия бива повлияна от неговите идеи. Въпреки това, артистичните постижения на 

италианските творци оказват огромно влияние върху по-нататъшното развитие на Европа. 

Такива са сонетите на Петрарка, Владетелят на Макиавели и Декамерон на Бокачо; 
фреските и картините на Джото, Мазачо, Ботичели, Тициан; разнообразните творби и 

Ватиканът - седалището на главата на 
римокатолическата църква - папата 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/751
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1000
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0
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открития на Микеланджело и Леонардо да Винчи; архитектурните проекти на Андреа 

Паладио и Брунелески. 
  
Същевременно след внедряването на редица научни 

открития,  например компаса, морските пътешествия 

стигат до далечни и непознати дотогава земи.   
 

Но с 

културното и 

научно 

разнообразие на 

Ренесанса идват 

и редица 

проблеми, сред 

които т. нар. 

Черна смърт, 
както и войните 

за власт между 

градовете-
държави и 

местните 

благородническ

и семейства. Така една след друга избухват редица 

войни — Италианските войни, които продължават до 1559 година. 
 
 
Период на чужда зависимост 
 
Най-значимата от италианските войни е тази на Камбрайската лига (1508—16), в която се 

включват (в различни етапи) Венецианската република, Папската държава, Свещената 

Римска империя, Шотландия, Англия, Миланското херцогство и други. Отслабената от 

войните и чумните епидемии, Италия в крайна сметка попада под управлението на 

Хабсбургска Испания (1559—1713) и Хабсбургска Австрия (1713—1796). В тези години 

централизирана италианска държава на практика не съществува. Към 1790 г. на 

Апенинския полуостров и в съседните региони под влиянието на италианската култура 

съществуват Венецианската и Генуезката републики, кралствата Сардиния и Сицилия и 

Папската държава. По-малки независими държави са били Република Лука, Пармско 

херцогство, Моденско херцогство, Сан Марино и Република Рагуса (в дн. Хърватия).  
 
Всички тези държави до 1796 г. са под индиректен австрийски контрол, а след инвазията на 

Наполеон от 1796-7 г. Франция и Австрия си поделят хегемонията над региона. 

Създаването на сателитни на Франция държави,   като например Цизалпинската република, 

поражда първите искри на италианския национализъм.  
 
През 1802 година Цизалпинската република е реформирана в Италианска република, а 

Наполеон се провъзгласява за неин ръководител. През 1805 г. към нея са включени Венето 
и Далмация, и републиката се преобразува в Италианско кралство. Междувременно 

отношенията на папата с Наполеон се влошават дотолкова, че последният бива отлъчен от 

Мона Лиза от Леонардо  
да Винчи 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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църквата. Наполеон отговаря на този акт с пълната окупация на Папската държава през 

1809 г. и заточението на папа Пий VII във Франция, 

което трае до 1814 г. 
След битката при Лайпциг през октомври 1813 г. 

краят на наполеоновата империя започва да става 

очевиден. Италианските държави изоставят съюза си 

с Франция и се съюзяват с австрийците. През 1814 г. 

Наполеон абдикира, а последвалият Виенски конгрес 
разпокъсва Италианското кралство и връща 

политическата обстановка на Апенинския 

полуостров почти такава, каквато е била през 1796 г. 

След краткото завръщане на Наполеон на власт (т. 

нар. Стоте дни) Жоашен Мюра, ръководител на 

Неаполитанското кралство, прави опит отново да 

обедини разпадащата се италианска държава, но 

както той, така и Наполеон губят своите сражения и 

започва нов период на политическа разпокъсаност. 
 
 

 
Обединение на Италия и създаване на италианската нация   
 
Днешна Италия става национална държава едва на 17 март 1861 г., когато съществуващите 

дотогава държави на полуострова и Двете Сицилии се обединяват от крал Виктор Емануил 

II от Савойската династия, дотогава крал на Пиемонт и Сардиния. Архитектът на 

обединението на Италия е Граф Камило Бенсо ди Кавур, първият министър-председател на 

Кралство Италия. Рим остава още 10 години под властта на папата и се присъединява към 

Италия на 20 септември 1870 г., с което италианското обединение е окончателно 

завършено. Днес Ватикана е независима държава, обградена от Италия (също като Сан 

Марино). 
 
Италия в черно 
  
Въпреки че се води победителка в Първата световна война, Италия печели много малко, 

което предизвиква недоволство и чувство за несправедливост в италианците. През 1922 г. 

на власт идва Бенито Мусолини. Неговата 

партия — Фашистката, в крайна сметка заема 

всички места в парламента и Италия става 

първата в света държава с изцяло фашистко 

управление. То се характеризира с 

налагането на корпоративен икономически 

модел и провежда антикомунистическа и 

милитаристична политика. За разлика от 

комунизма в СССР и по-късно появилият се 

националсоциализъм в Германия, 
фашистката идеология е открито тоталитарна 
и тази черта е записана в "Доктрина на 

фашизма".  
 

Наполеон Бонапарт, 
първият френски император 

под името „Наполеон I Велики“ 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B9_VII
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D1%8E%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/1861
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_II_%28%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_II_%28%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1870
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/1922
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
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Адолф Хитлер и Бенито Мусолини  

По-голямата част от средствата за производство са национализирани, но частната стопанска 

дейност не е елиминирана или забранена. 

Наложена е пълна цензура върху всички видове 

медии, макар да не са организирани активни 

преследвания срещу интелигенцията. Създадена 

е Национална доброволческа милиция, която да 

следи дейността на противниците на режима. 

Италия се превръща в полицейска държава.  
 
Фашизмът залага силно на сравненията на 

Италия с древен Рим и се стреми да 

популяризира италианската култура, 

отхвърляйки чуждото влияние вътре в страната. 

Мусолини също започва активна борба с всички 

видове престъпност и в Италия за пръв път 

мафията загубва влиянието си в Сицилия и 

южните провинции, но част от босовете ѝ 
успяват да избягат и намират убежище в САЩ. 
През 1936 година италианската армия окупира 

Абисиния и се полага началото на т. нар. 

Италианска империя — опит на Мусолини да създаде втора Римска империя. През 1939 г. е 

анексирана и Албания. Италия сключва специален военен съюз с Нацистка Германия — т. 

нар. "Стоманен пакт", а по-късно е сформиран тристранен пакт, в който влиза Япония. За да 

поддържа добрите отношения с Германия, в края на 1930-те Мусолини прокарва расова 

политика (въпреки че той самият не е поддръжник на антисемитизма). Германия и Италия 

се сражават срещу западните съюзници в Африка, макар италианската армия да понася 

много повече загуби, отколкото Вермахта. Трите страни са победени през Втората световна 

война и така се слага край на фашисткото управление. 
 
Италианска република (1946 г. до днес) 
 
На 2 юни 1946 г. се провежда референдум за монархията, след който се създава 

Италианската република и по тази причина се приема нова конституция на 1 януари 1948 г. 

Членове на кралското семейство са изпратени в изгнание заради връзки с фашисткия режим 

и получават правото да се върнат в родината си едва през 2002 г. 
 
Възстановяването на Италианската икономика след войната е впечатляващо, въпреки че 

остава в сянката на японското и германското икономическо чудо. По своя характер то 

наподобява в много отношения 

германското, но започва по-късно и е по 

дълготрайно. В началото на 60-те години, 

въпреки относителната си стопански 

изостаналост и липсата на суровини, 

Италия отбелязва най-бързия 

икономически растеж в света и дори 

надминава Япония. Най-силно развито е 
автомобилостроенето, канцеларската 

техника, стоманодобива и 

електротехниката. Значително расте 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1936
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8E%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1946
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1948
http://bg.wikipedia.org/wiki/2002
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производителността на труда. Италианските стоки са конкурентно способни, поради 

ниските работни заплати. Много динамично се развива и туризмът. Повишава се жизненото 

равнище на италианците. Икономическия растеж през периода 1959-1961 е толкова бърз, че 

страхът от инфлация принуждава да се вземат мерки за съкращение на потреблението и 

инвестициите. 
Първото републиканско правителство е 

съставено от християндемократи, комунисти и 

социалисти (1946). От 1945 до 1953 г. Алчиде 

де Гаспери като министър-председател и 

министър на външните работи чертае пътя на 

външната и вътрешната политика на Италия в 

следвоенните години. През 1947 той 
отстранява комунистите и социалистите и 

съставя еднопартийно 

християндемократическо правителство. Във 

всички последвали правителства 

християндемократите участват в коалиции със 

социалисти, социалдемократи, републиканци 

или самостоятелно.  
 
Според Парижките мирни договори (1947) Италия изгубва редица територии и е принудена 

да се откаже от колониите си. През 1948 е включена в плана “Маршал”, а през 1949 се 

присъединява към НАТО, като Италия е сред страните-учредителки на Пакта. През 1950 

сключва отбранително съглашение със САЩ. Засилва се проникването на американски 

капитали в италианската икономика.  
 
През 1955 Италия влиза в Западноевропейския съюз, през 1957 – в Общия пазар и Евратом - 
Европейската общност за атомна енергия, чиято основна цел е създаване на нужните 

условия за бързо развитие на атомната технология и нейното прилагане. Първоначално, 

страните членки са възлагали големи надежди върху тази нова технология, но на практика 

става ясно, че всяка държава предпочита да следва свой 

собствен път на развитие. Допълнително в някои 

държави атомната енергия бива дискредитирана като 

ефективна и чиста. 
 
Поредица правителства агитират за разведряване в 

международните отношения и особено през първата 

половина на 60-те години акцентират върху неутрална 

външна политика. Проблем във външната политика на 

Италия, обаче, е растящата терористична вълна през 70-
те години. Ярък пример е отвличането и последвалото 

убийство на бившия президент Алдо Моро както и 

проблемите, свързани с организираната престъпност 

(мафията). 

Италия е член на 

Групата на осемте 

(Г-8) - осемте 

икономически най-

големи държави  в 

света. 

След края на Втората световна война, 
през юни 1947 г. САЩ лансират "плана 

Маршал" за подпомагане и 
възстановяване на Европа. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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Италианският парламент  

Държавно устройство 

Италия е демократична парламентарна република с многопартийна система, съгласно 

Конституцията, която е в сила от 1 януари 1948 г. 

Държавен глава на Италия е президентът, който се избира за 7 години с тайно гласуване от 

Парламента и представители на регионите. От 31 януари 2015г. президент  на Италия е 

Серджо Матарела.   

Изпълнителната власт се упражнява 

колективно от Министерски съвет, 

оглавяван от председател. Министерският 

съвет се назначава от президента, но трябва 

да бъде одобрен от двете камари на 

Парламента. От 12.12.2016г. председател на 

министерския съвет е Паоло Джентилони. 

Основният законодателен орган в Италия е 

двукамарният парламент, като 

Министерският съвет също има ограничени 

законодателни правомощия. Всеки закон 

трябва да получи одобрението и на двете 

камари – Камара на депутатите с 630 

представители и Сенат, включващ 315 избрани и малък брой пожизнени сенатори (7 души 

към май 2006 година, трима от които бивши президенти). Изборните представители и в 

двете камари се избират с пряко гласуване. Техният мандат е с продължителност 5 години, 

но в историята често са провеждани предсрочни избори, поради невъзможност за съставяне 

на правителство.  

Съдебната власт е независима от изпълнителната и законодателната. Правната система на 

Италия се основава на римското право в интерпретацията на Наполеоновия кодекс. 
Последна съдебна инстанция при повечето спорове е Върховният касационен съд. 

Конституционният съд следи за съответствието на законите с Конституцията. 
 

Съдебна система 

В исторически план законодателството има 

корени от Римските закони. 
Конституционният съд (Corte Costituzionale) 
е върховният съдебен орган в страната. 

Сградата на днешния Конституционния съд е 

построена на 18 март 1958г. През последните 

години се извършват значителни реформи в 

съдебната система. Върховният съд през 

2009г. поставя зад решетките трима 

служители, които са укривали данъци и са 

имали връзки с мафията.  
Сградата на Конституционния съд на 

Италия в Рим  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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Международни отношения 
 
Италия е сред основателите на 

Европейската общност, 

преобразувана днес в 

Европейски съюз. Страната е 

приета в Организацията на 

обединените нации (ООН) през 

1955 година и членува също в Г-
8, Организацията на северно 
атлантическия договор (НАТО), 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие, 
Световната търговска 

организация, Организацията за 

сигурност и сътрудничество в 

Европа, Съвета на Европа и Централноевропейската инициатива.  
 
Италия традиционно подкрепя ООН и нейната дейност в областта на сигурността. 

Италиански войски участват в мисиите на ООН в Сомалия, Мозамбик и Източен Тимор, 
като страната оказва и подкрепа на операциите на НАТО и ООН в Босна и Херцеговина, 
Косово и Албания. През февруари 2003 година Италия разполага двехилядна военна част в 

Афганистан. През юли същата година изпраща войски и в Ирак, чийто максимален брой 

достига 3 200 души, но са изтеглени през ноември 2006г. През август 2006г. 2450 
италиански войници са придадени към мисията на ООН в Ливан, а от февруари 2007г. 
година италианецът Клаудио Грациано ръководи силите на ООН в тази страна. 
 
Административно деление 

Италия е разделена на 20 региона (на италиански: 
regioni, реджони,  ед. ч. regione, реджоне), 5 от които 

със специален автономен статут. Автономните региони 

имат свои парламенти (регионални съвети) и 

правителства (джунти), които имат пълномощия по 

въпросите на местното самоуправление. Регионите се 

делят на 110 провинции. 

Икономика 

Италия е силно развита промишлено-аграрна страна. 

Развити са също туризмът, корабоплаването и 

риболовът.  

Сградата на НАТО в Брюксел  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93-8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93-8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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След Втората Световна Война структурата на италианската икономика се променя 

драстично – извършва се преход от аграрна към индустриално-ориентирана икономика. По 

това време Италия се нарежда на 5 място в света по икономическо развитие. Страната не е 

богата на природни ресурси. Тя е нетен 

вносител, тъй като по-голяма част от 

територията и е заета от 

необработваема земя. Няма богати 

залежи на желязо, въглища, нито на 

нефт. Залежите на природен газ по 

долината на река По представляват 

най-голямото ѝ богатство. Именно 

поради тази причина по-голяма част от 

суровините и повече от 80% от 

енергийните ресурси се внасят.  

Според данни на МВФ италианската 

икономика е седма в света и четвърта в 

Европа по големина на брутния 

вътрешен продукт (БВП). Италия има пазарна икономика с висока свобода на инвестициите 
и търговията; стандартът на живота в страната е 8-мият най-висок в света. В допълнение, 

Италия има третия най-голям национален златен резерв в света (след Германия и САЩ),  а 

БВП на глава от населението е равен на 

средния за ЕС.  

В същото време,  италианската 

икономика е изправена пред редица 

проблеми, например изключително 

ниския си растеж (средно 1,23% за 

последното десетилетие, в сравнение с 

2,28% годишно за ЕС.) Южна и Северна 

Италия се различават значително по 

своето икономическо развитие — докато 

в северната част БВП на глава от 

населението достига 32 900 евро (135,5% от 

средния за ЕС), то някои южни региони имат БВП на глава от населението, равняващ се на 

16 300 евро (по-малко от 60% от средния). 

Заради тези проблеми, както и 

сравнително високите нива на корупция и 

бавните реформи, Италия понякога е 

наричана "болният човек на Европа". 

След събитията от 11 септември 2001г.  и 

последвалата глобална финансова 

депресия, икономиката на Италия, както и 

на почти всички страни от ЕС, е в рецесия.  

Икономическата сила на Италия се състои 

в производството на стоки в предимно 

малки и средни предприятия. В страната се добиват живак, пирити, въглища, желязна руда, 

Риболовът на о-в Сицилия  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%92%D0%9F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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нефт, боксити, мрамор и др. Най-развити промишлени отрасли — машиностроене, 

автомобилостроене, хранително-вкусова, химическа, текстилна, металургия, корабостроене, 

самолетостроене, електроника, електротехническа, оптическа, нефтопреработване, както и 

модната и фармацевтичната индустрия. 

Италия поддържа стабилни търговски отношения с другите страни от Европейския съюз, 

като 54,4% от търговията и е именно с тези страни. Основните ѝ търговски партньори са 

Германия, Франция, САЩ и Велико-британия. В последните години се наблюдават 

подобряващи се отношения със САЩ. Италия е един от основните търговски партньори на 

САЩ, главно поради високия доход на глава от населението.  

Безработицата е регионален проблем за страната. По принцип се наблюдава ниска 

безработица в северните райони и висока в южните. Но като цяло в момента нивото на 

безработицата е най-ниското от 1992 г. насам. 
Основни проблеми в южните райони са лошата 

инфраструктура, корупцията и организираната 

престъпност, които допълнително дестимулират 

икономическото развитие в тази част на Италия. 

Голяма част от хората са въвлечени в сивата 

икономика; те работят при ниски заплати и лоши 

условия на труд. При младите хора и жените се 

наблюдава сравнително по-голяма безработица, 

отколкото при мъжете. 40% от работната сила в 

Италия е представена от синдикати, групирани в 4 

основни конфедерации. Те имат важна 

консултативна роля за националните икономически 

и социални въпроси.  

Растениевъдство 

Италия е най-големият производител на паста в 

света. В северната и централната част на страната най-голям процент по територия заема 

царевицата (20%) (Италия е един от най-големите производители на царевица в Европа), 
следван от пшеницата (16%), ечемик 

(9%), ориз (8%) и други.   

Зеленчукопроизводството е добре 

развито в цялата страна, но най-вече в 

южната част. Основните площи са засети 

с домати (9%), чушки (7%), картофи 

(5%), патладжан (5%), моркови (3%) и 

др. Италия е един от най-големите 

производители на домати и чушки в 

света. Тези две култури играят важна 

роля в италианската кухня и имат богат 

асортимент в страната. 

70% от икономиката 
на Италия е 

изградена върху 
обслужващия сектор 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Бобови култури се отглеждат предимно в Централна Италия и Пиемот. Поради полезните 

съставки тези храни играят важна роля в италианската кухня. Най-разпространената 

култура в италианските фермерски 

стопанства и засети площи е бобът 

(29%) (най-различни сортове), грах 

(17%), нахут (16%) (Италия е един 

от основните износители на нахут в 

Европа), леща (5%).  

Италия е един от най-големите 

европейски производители на 

цитрусови плодове. В страната най-
голямо е производството на череши 

(12%), грозде (11%), праскови (9%), 
портокали (9%), ябълки (9%), 

круши (9%), мандарини (8%), лимони (4%), ягоди (2%) и др. Италия е основен 

производител на ядки в Европа. Производството е съсредоточено най-вече върху бадеми 

(26%), лешници (19%), орехи (14%), фъстъци (10%) и др. 

В Италия се отглеждат също около 90 000 тона гъби, 84 700 тона памук, 18 360 тона тютюн, 

салатни култури (80 000 тона), подправки (89 тона) и др. 

Животновъдство 
 
В страната има 3 513 000 хектара пасища и 1 345 000 хектара ливади. Кравите и телетата са 

2 032 хил., по-голямата част разположени в Северна и Централна Италия. Агнетата и овцете 

наброяват 5 784 хил., козите - 387 хил., прасетата - 10 889 хил., зайците - 21 554 хил., конете 

- 201 хил., магаретата - 3 хил. Домашните птици също играят роля в италианското 

животновъдство: (за цяла Италия) кокошки - 323 386 хил., пуйки - 25 173 хил., токачки-5 
906 хил., патки - 1 693 хил., гъски - 8 хил. 
 
Индустрия 

 

Италия е една от най-силно развитите 

страни в света. Машиностроенето е добре 

развито. Произвеждат се  предимно 

машини за топли напитки и машини за 

индустрията. В автомобилостроенето 

ФИАТ груп е най-големият производител, 

който притежава марките Алфа Ромео, 
Ланчия, Мазерати и Ферари. Италия е 

един от най-големите производители на 

домашни електроуреди Канди и Индезит, 
телевизори - Мивар, компютри - 
Оливетти. Страната е световен 

производител на паста, вина и други. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Енергетика 

От средата на 50-те години Италия развива ядрена енергетика. От 2011 чрез референдум 

Атомните Електрически Централи са спрени поетапно. Страната залага на Водни 

Електрически Централи и възобновяеми енергийни източници. В страната се добива 
природен газ – 3 359 и нефт – 89 като енергийни източници. Един от европейските лидери в 

енергетиката е италианската компания Ени.   

В Туризма и услугите са заети повече от 54% от 

трудоспособното население. Италия е една от 

водещите туристически дестинации. Банкови услуги, 

ремонтни дейности, телекомуникационни услуги са 

места където работи около 24% от населението. 

Едни от най-големите доставчици на услуги са: 

Телеком Италия – телекомуникации, Уникредит – 
банкиране, Ексор – инвестиционно дело, АлИталия – 
авиационен превозвач и други. 
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Култура 

Италия има огромен принос към културното 

наследство на човечеството. 

Тук могат да се видят руини от Римско време, 

Ренесансово изкуство, Средновековни 

крепости. В Италия има два основни стила 

архитектура – римски и паладийски. 

Римляните възприемат класическата гръцка 

архитектура и нагаждайки я за собствените си 

цели, създават нов архитектурен стил. 

Понякога тези два стила се разграничават като 

различни подстилове на класическата 

архитектура,  
но много често това води до объркване на 

римския и гръцкия подход в архитектурата.  
 
В архитектурен план днешна Италия може да се опише с предимно ренесансов стил, 

неокласицизъм и съвременно строителство. Разбира се, древните постройки и елементи са 

едни от символите на страната и те също формират облика на архитектурата.  
 
Римският тип архитектура е най-ясно изразен в римските бани и акведукти. 

Основоположник на паладийската архитектура е италианският архитект Андреа Паладио 

(1508 – 1580). Самият той е проектирал много малко сгради, всички в Италия. В творбите 

си Паладио винаги се е ръководил от 

класическите римски принципи, 

както и от архитекти като Витривиус 

и Леоне Алберти. Всичко това 

контрастира с богатите на орнаменти 

ренесансови стилове.  

Колизеумът в Рим и други 

монументи в града, а и в близките 

градове, подчертават Романския 

архитектурен стил. За съжаление, 
много подобни сгради са били 

разрушени по време на войните и 

при идването на различни владетели 

на власт през Средновековието. Още 

едно доказателство за останалите следи от миналите цивилизации са останките от 

древногръцки и етруски храмове и параклиси предимно в южна Италия и най-вече на 

остров Сицилия.  

Други храмове в южна Италия носят стила на Ранното Християнство и на Византийския 

стил. Освен в Рим катедрали и обществени сгради в градове като Пиза и Флоренция 
оставят във времето спомена за Романската архитектура.  

Фонтанът ди Треви е най-големият 
бароков фонтан в Рим и един от най-

прочутите фонтани в цял свят  

Храм в археологическия град Пестум,  в 

провинция Салерно, Кампания, Италия 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%83%D0%BC%D1%8A%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Готическата архитектура може да бъде забелязана в повечето градове в страната. Най-
ярък пример може да се даде с Миланската катедрала. Църквата Сан Франческо в Болоня, 
Сан Франческо в Асизи, Палацо Веккио във Флоренция, Катедралата Орвието са също 

част от богатото наследство 

на тази епоха. От времето на 

Ренесанса, освен някои 
обществени и жилищни 

сгради, останали в големите и 

по-малките градчета, много 

базилики и катедрали са 

построени в ренесансовия 

архитектурен стил. 

Катедралата във Флоренция, 

базиликата Сан Лоренцо, 

базиликата Сант`Андреа са 

част от многото сгради, 
останали до днес. Бароковата 

архитектура и 

Неокласицизмът са оставили 

след себе си множество 

дворци, катедрали и 

параклиси. 
  
От Монархията и Фашизма също са останали много сгради, но за съжаление повечето от 

тях са били разрушени в резултат от политическите промени. 
 

 
Изобразително изкуство  
 
Следи от изобразително изкуство са открити по време на древните гърци. Други 

стенописи, скулптури и монументи са открити и от времето на етруските. Съхранени са 

множество произведения, останали в градовете Рим, Верона и Неапол. От времето на 

Романтизма са запазени множество скулптури предимно в Южна Италия и в Сардиния и 

Сицилия. 
 
 Епохата на Готикът също е оставила трайни следи в 

изкуството. Монументите "Ла Скала" в Милано, 
базиликата на Свети Франческо в Асизи и катедралата 

в Сиена са архитектурни шедьоври от този период. 
Едни от най-емблематичните творци по това време са 

Джовани, Арнолфо ди Камбио и Федерико Втори: 
Никола Писано.  
Най-значителната епоха е Ренесансът, който тръгва 

именно от Италия. Възниква през XIV век и духът му 

се усеща най-вече във Флоренция, Болоня и други 

градове в Централна и Северна Италия. Изкуството на 

Ренесанса са съхранили също градовете Мантова, 
Урбино и Ферара. Едни от първите представители на 

този революционен стил са Филипо Брунелеши (1377-
1446), Леон Батиста Алберти (1404-1472), Филипо 

Миланската катедрала  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%84%D0%BE_%D0%B4%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_:%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_:%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8
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Липи (1377-1446), Донатело и Мазачо. Гении на 

своето време, които също са творили в този стил 

и оставят след себе си незаменими шедьоври, са 

ненадминатият Леонардо Да Винчи, 
Микеланджало Буонаротти и Рафаело. 
 
Литература 

Италианската култура е много богата и в 

областта на  литературата. Поети и писатели 

като Данте Алигиери, Бокачо, Карло Колоди, 

Петрарка, Умберто Еко и други обогатяват не 

само италианската, но и световната литература.  

Литературни 

произведения на 

латински език, 
свързани с Апенините и с потомците на съвременните 

италианци са открити през 1924 в околностите на Рим 
от италиански изследователи. Според тях, летописите 

са написани VII пр.Хр. Други произведения на 

латински език са запазени от писателите Лукрецио, 
Катуло и Орацио. 

В началото на първото хилядолетие литературата 

започва развитието си в различни аспекти. Един от най-
ярките религиозни 

творци е Франческо 

Д`Асизи. Писателят 

Бонвесин Де Ла Рива 
е направил много за развитието на италианската 

граматика. В началото на XIII век философът Алано Ди 

Лилла е световнопризнат теолог и поет. Също така през 

житейския си път дава много за развитието на 

философията.  

Сицилианско училище е литературно-философско 

течение, което се развива в Сицилия през първата 

половина на тринадесети век в двора на Фридрих II. 
Функциите на тази институция са за развиване на 

литературата. Ръководители на това училище са били: 
Руджери Д`Амичи, Одо делле Колоне, Стефано 

Протонотаро, Филипо Да Месина и други. 
Сицилианското училище е разположено на място, 
където се пресичат пътищата на множество култури. След 

смъртта на Манфреди през 1266г. Сицилианското училище престава да съществува. 
Идеята му продължава да съществува благодарение на редица тоскански поети, начело с 

Гитоне Д`Арецо и неговите ученици, но резултатите са незначителни. Основано е така 

нареченото нео-сицилианско училище. 

Пития, жрицата на Делфийския 
оракул, според Микеланджeло 

Буонаротти  

Франческо Петрарка е 
италиански учен, 

дипломат, поет и ранен 
хуманист 

Карло Колоди, автор на 
„Приключенията  на 

Пинокио“ 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/1924
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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Тосканското училище възниква като продължение 

на Сицилианското училище, но поетите създават 

новаторски творби и някои от тях са в различно 

естество. В произведенията се използват за теми 

социалните дейности, а не феодалните, както при 

предишните учения. Други характерни елементи на 
Тосканското училище са обогатяване на поетични 

модели. 

В началото на XIII и XIV век са написани едни от 

най-паметните произведения на италиански 
писатели, а именно „Божествена комедия“ от Данте 

Алигиери, на „Канцониере“ на Франческо Петрарка 

и „Декамерон“ на Джовани Бокачо. През XV век 

писатели като Леон Батиста Алберти, Лоренцо де 

Медичи творят в различни насоки. Анджело 

Полицано е покровител на изкуството и новата 

литература. Той прави преводи на произведението Илиада.  

През XVI век Лудовико Ариосто създава поемата 

„Орландо Фуриосо“. Николо Макиавели пише „Принцът“.  

 През епохата на Романтизмът през първата половина на 

ХIХ век най-големите италиански творци са Джакомо 

Леопарди и Алесандро Марцони. Джовани Верга е един от 

патроните на италианската литература в средата на ХIХ и 

началото на ХХ век. Писателят е ярък представител на 

натуралистичното течение веризъм. През първата 

половина на ХХ век носители на нобелова награда за 

литература са: Джозуе Кардучи през 1906, Грациа Деледда 

през 1926 и Луиджи Пирандело през 1934. Други световно 
признати автори на ХХ век са Джузепе Унгарети, Итало 

Свево, Итало Калвино.  

През втората половина на ХХ век още трима италиански 

творци получават Нобелови награди: Салваторе Квазимодо 

през 1959, Еугенио Монтале през 1975 

и Дарио Фо през 1997.  

Театрално изкуство  

На територията на днешна Италия има 

множество останки от Древногръцки, 

Римски и Латински сцени и руини на 

театрални съоръжения. Част от тези 

театри са превърнати в паметници на 

културата. Богатата история на тези 

цивилизации играе изключителна роля 

в развитието на италианското театрално 

изкуство. Древните театри са били 

„Божествена комедия“ 
на Данте Алигиери  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8
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разположени предимно в южна Италия в или покрай градове като Неапол, Таранто, Бари, 
Катания и други.  

Епохата на хуманизмът е повратна точка в Италианският театър. Благодарение на него се 

възстановяват множество ръкописи и произведения и биват показвани пред публика. 
Видни представители на хуманизма са Донато Джанотти и Анголо Полицано. По време на 

Ренесанса, Италия отново достига върха на театралното изкуство в Европа. Играят се 

сцени от най-известните творци на Италия от онова време. 

Музика 
 
Италия е една от страните, които има голям принос за 

развитие на музиката в много аспекти. Страната е 

дала основи на класическата музика, операта, диското 
и други музикални стилове. Италиански 

композитори, изпълнители и тенори са световно 

признати и тяхното творчество остава отпечатък 

върху музикалната история. Миланската „Ла Скала“ е 

една от символите на оперната музика. В други 

италиански градове също има страхотни 

архитектурни монументи на операта и на музиката 

като цяло. Италия дава на света много музикални 

инструменти като пианото, цигулката, мандолината и 

др. Страната е известна и с реномираните музикални 

фестивали. 
 
Класическа музика  
 
    Верди, Вивалди и Пучини са известни по целия свят композитори и гении за своето 

време, оставили трайна следа в класическата музика. От бароковия период е останало 

творчеството на Джовани Габриели, Джироламо Фрескобалди, Архангело Кориели. 

Опера  

Един от най-известните италиански тенори в нашето съвремие е Лучано Павароти. Италия 

винаги е имала световноизвестни тенори. Франко Корели, Джовани Давид, Флавиано 

Лабо, Лоренцо Салви, Ангело Гамба и много други са част от тенорите на Италия. 

Поп музика 

Популярната музика също има своите звезди от 

Италия, които имат световни участия. Тото 

Котуньо, Ерос Рамацоти и Дзукеро са едни от най-
популярните имена на популярната музика.   

Рок музика 

Група Пух е представител на класическата рок 

музика. Групите Елвъркинг и Рейнтайм са 
Легендарната италианска група Пух  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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италиански метъл групи. 

  Хип-хоп 

Този стил музика започва развитието си през 1990. Като първият изпълнител на стария 

училищен рап е Джованотти (Лоренцо Керубини) и стилът на музиката е наричан 

"рападино". Една от най-известните хип-хоп групи е "Радикал Стаф" (основана 1986). 
Други популярни групи от деветдесетте са "Отиере", "Баси Маестро", "Лоу Екс", "Ла 

Фамилия". Златните години за този стил музика започва през края на 90-те. Изпълнители 

като Неффа, Ди Джей Груф, Каос Оне, Деда - тези изпълнители стават много популярни в 

Европа и в САЩ, най-вече в Ню Йорк. 

Кино 
Първото представяне на такъв вид изкуство пред 

италианска публика става през далечната 1896. През 

март кинематографията пристига в Рим и Милано и 

по-късно в градовете Неапол, Салерно, Бари и 

Ливорно. Има сведения, че още същата година са 

направени късометражни филми за крал Умберто 

Първи и за тогавашните папи на Католическата 

Църква. 

Първи филми 

Официално първият регистриран 

италиански филм е La presa di Roma (Падането на Рим) от 1905г., 
режисьор на който е Алберини. Първият филм със звук е 

прожектиран през 1906г.  в град Пиза под ръководството на 

професор Пиетро Пиерини. В периода от 1904г. до 1910г. 
италианското кино се развива в успехът му надминава 

очакванията на италианското общество. Режисьори като Марио 

Касерини, Енрико Гуацони със своите филми покоряват освен 

Европейската и Световната сцена. През периода 1910г. – 1950г. се 

снимат множество игрални филми, които отразяват живота в 

Италия. Правят се и множество документални филми за стопанството, географията и 

икономиката на страната. 

Комедии 

Commedia all'italiana или 

италианска комедия и типичен 

стил за комедиите от тази страна. 
Бумът в заснемането на подобен 

вид филми е поставено през 50-те 

години на XX век. Едни от най-
великите италиански комедийни 
актьори за изминалите години са:  

Алберто Сорди, Виторио Гасман, 
Марчело Мистроианни, Нино 

София Лорен, италианска 

актриса 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/1905
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B7%D0%B0
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Манфреди и Уго Тогнаци. Комиците илюстрират южняшкия манталитет на обществото, 
борбата на италианците като имигранти и приобщаването към хора с различни нрави и 

култури, ежедневието поднесено по хумористичен начин.  

Едни от най-запомнящите се италиански комедийни филми са: Стражари и апаши (Guardie 

e ladri, 1951), Обичайните заподозрени (I soliti ignoti, 1958), Всички у дома (Tutti a 
casa,1960), L'armata Brancaleone (1966), Хляб и шоколад (Pane e cioccolata, 1973) и много 

други.   

Научнофантастични филми 

Друга силна страна на италианското кино е научната фантастика. Част от най-големите 

режисьори в този стил са Енрико Новели, Луиджи Маджи, Марио Солдати, Марио 

Матоли, Уго Грегорети, Бруно Корбучи, Маурицио Понци, Лучио Фулчи, Джулиано 

Монталдо. 

Медии 

В страната информацията е основен ресурс. Медиите играят важна роля в съвременното 

италианско общество. Около 92% от гражданите държат да са информирани и всеки ден 

използват медиите като източник на информация.   

Вестници 

Първият вестник идва именно от Италия. Издаден 

е във Венеция през 1563г. През началото на ХХ 
век в страната започва излизането на първите 

обществени медии – вестниците. 

Днес най-популярните всекидневници в страната 

са Ла Република (la Repubblica), Ла Стампа (la 

Stampa), Ил Джорнале (il Giornale), Кориере делла 

сера (Corriere della Sera), Либеро (Libero).  

Списания 

Такъв тип медии в Италия възникват още през XVIII век в много малки серии най-вече да 

информират за важни научни открития, държавни констатации и обществени събития. 
Днес и по-света са доста популярни утвърдени италиански списания, които информират за 

събития в най-различни сфери. Автомобилни списания: Алволанте (alVolante), Ауто 
(Auto), икономика - Алтреекономия (Altreconomia), култура - (Valori), други Куоре 
(Cuore), музика (Musica) и много други. 

Радио 

Джулиамо Маркони осъществява първата междуконтинентална радио връзка през 1901г. 
Десетилетие по-късно радиовръзката става и обществена услуга. През 30-те години 

радиоканалите са директен източник на информация. Първият официален радиоканал е 

„Радио Рай 1“ основан през 1924 г. и днес е на честота 178 kHz (в Италия). Някои от 

радиостанциите с най-голяма аудитория са „РАИ-Радио 1“ (около 7 милиона слушатели 
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дневно), „Радио Италия“ (около 5 милиона слушатели дневно), „Радио 24“ (около 3 

милиона слушатели дневно),  „Радио Р101“ (около 2,5 милиона слушатели дневно), „Радио 

Капитал“ (около 2,2 милиона слушатели дневно). 

Телевизии 

RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A или телевизия „РАИ“ (Радио-телевизионе Италиана) е 

най-голямата италианска телевизионна група. Телевизияна РАИ е основана през 1954г. в 

Рим. По-късно се появяват и телевизиите „РАИ 2“, „РАИ 3“, „РАИ 4“, „РАИ 5“, „РАИ 

Спорт“, „РАИ Мувие“. Други национални италиански телевизионни канали са „Чанале 5“ 
(Canale 5), „Италия 1“ (Italia 1), „Медиасет Екстра“ (Mediaset Extra), „Скай“ (Sky) и други. 

Електронни медии 

Като част от глобалната мрежа, много италиански медии (вестници, списания, телевизии),  
успоредно със своята дейност, имат и уеб портали с цел по-достъпен достъп до 

информация. Други независими италиански интернет портали са: Virgilio.it (от 1996), 
abc.it, b 24.it, Ciaoweb.it, CiaoItalia.it, miosito.it и други. 

Мода 
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Облекло 

Италия е една от страните с най-известни маркови стоки. Италианската мода е една от 

тези с най-високо реноме и с големи традиции. Град Милано е италианската столица на 

модата, където седалища имат най-утвърдените модни марки. Италианските компании 

„Армани“, „Версаче“, „Долче и Габана“, „Прада“ са световни лидери в производството на 

дрехи.   

 Обувки 

Италианската обувна промишленост играе изключително важна роля в този отрасъл на 

текстилната индустрия. Иновациите, елегантността, използването на различен вид 

материали са основните характеристики на обувната промишленост. Една от най-
известните компании са: Балдинини, Маури, Рокс, Тренд, Роберто Ботичели и др. 

Бижутерия 

Има и известни италиански производители на бижута и аксесоари: Булгари, Андреа 

Ботичели, Фенди, Бродиони и др. 

Наука 

Италианците имат голям принос за развитието на Европейската и Световна цивилизация. 
Постиженията на италианските учени са реализирани в областите на механиката, 
електротехниката, комуникациите, публицистиката, медицината и други. Един от най-
изявените италиански учени е Галилео Галилей, който прави открития в математиката, 
физиката, астрономията и други.  

Друг гений от тази страна е Леонардо Да Винчи. Той е бил всестранно развита личност. 
Изявен човек на изкуството, променил света със своите изобретения епохални за онова 

време също така и архитект, анатомист и музикант.  

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%94%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
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Изследователски институти 
 
Официално 12 за състоянието на обществото. Най-
важните институти са: INEA – аграрна икономика, 
CNR – Национален съвет за научни изследвания, 

ISTAT – Национален статистически институт, 

ENEA – Институт за нови технологии, ISAE – 
икономически анализи. 

География  

Пътят до Китай, открит от италианския 

пътешественик Марко Поло и Американският 
континент, открит за европейската цивилизация от 

екипа на Христофор Колумб, са двете най-велики 

открития за страната, а и играят важна роля в 

историята и развитието на Европа. След тях редица други италиански изследователи 

опознават и изследват културата на Новия свят. През XX век Умберто Нобиле с 

дирижабъла Норге е първият прелетял над Северния полюс. 

Математика 
 
Леонардо Фибоначи е един от най-изявените математици в областта на математиката в XII 

век. Джироламо Кардано и Паоло Руфини правят и структурират писмения вид на 

алгебрата. 

Физика 

Галилео Галилей е един от 

основоположниците на физиката и 

астрономията в италианската физика. 
Ученият прави революционни открития най-
вече в областта на астрономията.  

Алесандро Волта е физик, който прави 

открития в областта на електрическите 

заряди и открива батерията. Така се стига и 

до първата трансконтинентална радио 

връзка, а Енрико Ферми е изтъкнат физик, 
който дава голяма част за изследването на 

ядрената физика.  

Карло Рубиа е един от малкото италиански физици в областта на електрониката, получил 

Нобелова награда за през 1984г. Рикардо Джакони е италиански астрофизик, получил 

нобелова награда през 2002 г. 

Галилео Галилей 
15 февруари 1564 – 8 януари 1642 г. 

Изобретенията на Леонардо да Винчи 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/1984
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Медицина 

Италия още преди началото на Ренесанса има традиции в тази 

област. Неслучайно в страната е открито първото медицинско 

училище и предшественика на съвременната линейка е 

използван през XII век в Италия. Габриеле Фаллопио е изявен 

анатомист и ботаник, завършил Университета в Падуа, който 

съставя теория за функционирането на белите дробове.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Италианците 
са изобретили 
термометъра 
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Традиции 

Италианските традиции са свързани със семейството, богата история и култура.  
 
 
Никулден  
 
В Италия Свети Никола е закрилникът на град Бари и област Пулия. В Бари Свети 

Никола се чества два пъти в годината: през месец май, когато били донесени неговите 

мощи и на 6 декември, датата, на която той е починал. 
  
След литургията в 5 часа сутринта, празничният ден в Бари започва с “le sgaliozze” - 
парчета пържен качамак, задължителен специалитет на Никулден. Вековна традиция е да 

се яде сурова риба, но може и готвена. Шаранът отсъства от италианската трапеза, както 

и думата “лапнишаран” от италианския език. 
 
На 6 декември Св. Никола закача на вратите на детските стаи малки подаръци за децата, 

но не се оставя да бъде видян. Децата в северна Италия получават също дарове от 

плодове и сладкиши. Въглища (от захар) се полагат на непослушните. 
 
 
Денят на Света Лусия 

 
На 13 декември послушните деца отново 

получават малки подаръци, този път от Св. 

Лучия, чийто първообраз е Св. Мъченица 

Лучия от Сиракуза – закрилница на бедните.   
 
Света Лусия е патрон на град Сиракуза, 

където е родена, както и на други градове в 

Италия. Денят на Света Лусия се чества като 

ден на светлината във всички скандинавски 

страни – Дания, Швеция, Норвегия и 

Финландия. 
 
Традиционни 

за празника са 

специални 

кифлички с шафран. Наричат се Lussekatt (Кифличките на 

Лусия). В тържествената церемония участват млади хора. 

Избира се момиче, символизиращо Света Лусия. Тя влиза 

тържествено, облечена в бяло (символ на чистотата на 

девицата светица). На главата си носи корона от  свещи. 

Те са символ на огъня, отказал да вземе живота на Св. 

Лусия, когато била осъдена. Младото момиче е следвано 

от група момичета, които изпълняват ролята на нейни 

посестрими. Те пеят песен, чиято мелодия е с традиционно неаполитански характер. 

Всяка от скандинавските страни има свой текст, но смисълът е един: светлината, 
побеждаваща мрака. След като завърши тази песен, празникът продължава с 

Рождествени песни.  
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Коледа  
 
Традициите, свързани с празнуването на Коледа в Италия, се различават в отделните 
области. Навсякъде обаче този празник е символ на щедрост и изобилие.  
 
В Италия, в центъра на украсата за Коледа стои яслата, чрез която се пресъздава 

рождението на Иисус. Фигурката на Иисус Христос се поставя в яслата в нощта на 24 

срещу 25 декември. Наред с това, седмици преди Коледа, домовете се украсяват с 

гирлянди, ангелчета и цветни топки, като Коледната елха също има свое място във всеки 

дом.  

На 23 декември децата се преобличат в дрехи като пастири и тръгват от врата на 

врата  да пеят коледни песни, като затова получават дребни сладки или монети. 
В навечерието на Бъдни вечер с канонада от Замъка Сант Анжело в Рим се отбелязва 

началото на празниците. Семействата организират своеобразна домашна лотария, при 

която от една урна теглят късметчета за малки подаръци. Празникът продължава часове 

наред и завършва със среднощна литургия. На сутринта на 25 декември членовете на 

семейството получават малки подаръци – празнува се Рождество Христово. 

Действително 25 декември е един истински празник на домашното огнище за 

италианците. Много често те изминават хиляди километри, за да се върнат у дома за 

празничната нощ. Самото честване трае дни наред. Децата репетират тържествени 

песнопения за концерта в църквата.  
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Коледа в Италия, разбира се, е и един малък 

кулинарен празник. Сервират се ястия от 

риба, пуйка или пиле. Пие се пенливо вино. 

На този ден италианците приготвят 

специален празничен хляб за Коледа, 
наречен панетоне (коледен козунак). Той е 

пълен с мандарини, портокали и стафиди. 

Отгоре е поръсен с бадеми и орехи и е 

наистина много ароматен и вкусен. В 

миналото хлебарите са подарявали на 

своите съседи този вид козунак в знак на 

своята благотворителност.  
 
А подаръците за децата ги носи не Дядо Коледа, а самият младенец Исус, който идва 

през нощта, когато всички спят. Затова масата никога не се раздига в тази нощ, тя остава 

пълна с ястия и сладкиши, за да може Исус Христос да се подкрепи за здравето на 

обитателите на дома. 

Нова година  
 
Емоционалните италианци спазват много 

обреди, посрещайки новата година. В първия 

ден те се стараят да не се сърдят, да не се 

карат, да не скучаят и да не плащат дългове. 

Смятат, че колкото по-весело и безгрижно го 

прекарат, толкова по-щастлива ще бъде 

годината.  
 

Символ на празника е митичният 

персонаж Бефана нещо средно между 

вещица и фея. Понякога тя е добра и носи 

сладкиши и играчки. По-рядко е зла и 

сурова и “награждава” непослушните 

деца с въглища и пепел. Бефана се 

разхожда по земята от 1 до 6 януари. 

Според една от версиите тя води магаре, 

натоварено с купища дарове. Завързва го 

пред къщите, в които има малчугани. И 

докато умореното от тежестта животно 

похапва сено, старицата отваря вратите с 

малко златно ключе и пълни с подаръци 

детските обувки, поставени на входа.  
 
Според друга версия Бефана идва от звездите. Тя прониква в дома чрез тръбите на 

печката. 
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И макар празненствата в Италия да започват 8 

дни пред Коледа, те продължават чак до 6 януари, 
когато италианските деца получават своите 
големи подаръци. Според трето поверие старата 

вещица Бефана лети с метлата си от къща на къща 

да търси Иисус и, влизайки през комина, оставя 

подаръците в приготвените от децата чорапи. 

Непослушните деца получават от нея парче 

въглен, което често е направено от шоколад.  
 
Тази легенда се свързва с даровете, които Тримата 

Влъхви донасят на новородения Иисус. Старата 

вещица тръгнала твърде късно да дари Иисус и до 

сега се лута да го търси и по пътя си оставя 

подаръци за децата.  
 
Великден  

 
Кулинарно Великден в Италия 

означава украсени шоколадови яйца 

с изненада (оттук и идеята за 

детските шоколадови яйца от типа на 

Kinder Sorpresa), традиционния 
козунак Colomba (гълъб) и пикник 

на Малкия Великден (понеделник 

след Възкресение). Всички 

традиционни рецепти са свързани със 

символите на празника. Традицията 

на изненадата в яйцето напомня 

периода, когато постът е бил широко разпространен и обикновено в яйцето са били 

слагани годежен пръстен или друг накит за бъдещата невеста. Днес, за разлика от 

България, в Италия постът е изгубил място в религиозния живот и почти не се 

споменава, въпреки че голяма част от италианците са практикуващи католици.   
 
Ролята на козунака се изпълнява от Великденския гълъб (Colomba) традиционна икона 

на светия дух. Тестото на Великденския гълъб наподобява много това на козунака, но се 

замесва без прясно мляко, присъстват неизменно бадемите - символ на мъдростта.  
 

 
 

http://dallacucina.blogspot.com/2010/04/colomba.html
http://dallacucina.blogspot.com/2010/04/colomba.html
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Освен Коломба и тук всеки регион си има традиционен Великденски сладкиш. Най-
известна в Южна Италия е неаполската "Пастиера" (Pastiera Napoletana) – 
торта, направена от маслено тесто и пълнеж от варено жито и фина извара - съставки, 

свързани с християнските символи на агнеца и безсмър тието.   
 
Генуа е известна и ценена в 

цяла Италия със своята солена 

великденска торта 

"Паскуалина" (Torta 
Pasqualina) - фино 

многолистно тесто с пълнеж 

от първите пролетни 

зеленолистни зеленчуци - 
спанак, лапад, цикория и цели 

варени яйца в пълнежа. 
 

Боядисването на яйца се среща съвсем рядко само в някои отделни райони. Например, в 

стари готварски книги от района на Пиаченца има снимки на боренето с боядисани 

яйца. 

В Триест (исторически свързана с влиянието на Австро-Унгарската империя и нейните 

традиции) все още се правят 

малки коронки или гвоздеи с 

боядисани яйца. Коронките 

символизират Короната от 

тръни, гвоздеите - гвоздеите, с 

които е бил прикован Христос 

към кръста, червените яйца - 
кръвта му. 

Детски козуначета се правят от 

тестото за местния козунак – 
наречен Пинца (Pinza) в Триест 

или Фогаца (Fogazza) във 

Венеция – оформен като кръст от 

4 топки, които при втасването 

наподобяват 4 краища на кръста.  
   
Солената част от менюто също 

има много варианти: агнешко с 

артишок са задължителни в 

Рим, печеното агне на о. 

Сардиния, риба, водни 

змийорки и морски деликатеси в 

повечето морски части като 

Неапол, Венеция, Генуа. Риби и 
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миди с имена на светци не са 

рядкост и са на особена почит на 

този празник. 
 
За най-голям деликатес се 

считат мидите Сан Жак (cappe 
sante - букв. "глави на светци"), 

чиято форма напомня ореола на 

светците или рибата Сан 

Пиетро (Св. Петър). 
 

 

 

 

Карнавали и фестивали 

Италия е известна с надпревари като "Палио Ди Сиена" и автомобилното състезание 

"Милле Миля" (1000 мили), Карнавалът и Филмовият фестивал във Венеция, карнавалът 

Виареджио, карнавалът ди Ивреа. Възстановки на редица исторически събития се 

извършват всяка година. 

  

 

 

 



   
 
 

- 41 - 

 

Празници 

Официални 

 1 януари – Каподанно – Нова година 
 6 януари – Епифания – Богоявление 
 – Паскуа – Великден 
 – Лунеди делл Анджело – Понеделник на ангелите 
 25 април – Феста делла Либерационе – Празник на свободата 
 1 май – Феста дей Лаворатори – Ден на труда 
 2 юни – Феста делла Република Италия – Ден на Италианската република 
 15 август – Феррагосто – Древен празник 
 1 ноември – Огнисанти 
 8 декември – Имаколата Кончеционе – Непорочното зачатие 
 25 декември – Натале – Коледа 
 26 декември – Санто Стефано – Свети Стефан 

Други 

 19 март – Сан Джузепе 
 29 юни – Санти Пиетро и Поуло патрони на Рим 
 4 октомври – Сан Франческо дАсизи патрон на Италия 
 4 ноември – Ден на победата от Първата световна война 
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Италия е прочута със своята кухня по целия свят. В италианската кухня 
влияние оказват Етруските, древните гърци, древните италиански племена, 

римляните и други. 

Храна 

Италианската храна е световно известна, а най-популярни са пицата и макаронените 

изделия, които са познати по цял свят. Италианските рецепти се отличават с умелото 

съчетаване на билки и подправки, а кухнята им датира още от древните римски времена. 

Историците считат, че историята на италианската кухня е започнала някъде през 8 век пр. 

Хр., когато гърците са колонизирали Сицилия и 

Магна Греция, регион в северна Италия. 

Италианската храна в планинските райони е 

смес от френска кухня и планински 

специалитети. Използва се силния аромат на 

чесъна, който също е заимстван от Франция. 

Едно от популярните италиански ястия са белите 

трюфели, наречени „trifola d’Alba”, а в Лигурия, 

намираща се с Северна Италия, са 

разпространени морските деликатеси, но пак с 

френски привкус.   

 
 
История на италианската кухня  
 
Магна Греция 

Италианците вярват, че питателната им и вкусна кухня е заимствана от гърците. 

Обикновено ястията се готвели с леблебия, лупина (бобово растение), изсушени смокини, 
мариновани маслини, солена и изсушена риба и свинско. При празненства, като сватбите и 

различните фестивали, се приготвяли най-разнообразни неща. Някои ястия от Магна 

Греция включвали подсладени 

меса, с добавени бадеми и 

орехи, медни сосове, супи и 

месо в оцет. Пищното угощение 
се асоциирало с римските 

аристократи.  

 

Средновековието 

Италия е нападната от 

варварите през 5 в пр.Хр. 

Тяхната кухня доста се 

различавала от италианската и се е състояла от пълнени сладкиши, печени свраки и меса. 

http://gotvach.bg/n7-4368-%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://gotvach.bg/n7-5251-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://gotvach.bg/n7-4837-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8
http://recepti.gotvach.bg/recepti_sosove
http://recepti.gotvach.bg/recepti_chorbi
http://sanovnik.bg/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://recepti.gotvach.bg/recepti_torti
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Варварската кухня оказала голямо влияние върху италианската. В ранните 1000 пр.Хр в 

диетата им били включени пресните плодове и зеленчуци. Този период е познат като 

възхода в италианското кулинарно изкуство. 

 
Пицата 

Историята на италианската кухня 

няма да е пълна ако не споменем и 

пицата. Тя била популярно ястие в 

древен Рим, древен Египет и 

Вавилон. Много исторически 

доказателства разкриват, че тя е 

харесвана от древните историци 

Катон Стари и Херодот.  

Преди пицата се е приготвяла на 

нагорещен камък, а по-късно се 

консумирала със зеленчуци и 

задушени меса. Понякога тя се 

поръсвала с билки и подправки. 

На латински пица е „pinsa”, което 

означава плосък хляб. В 

Средновековието хората са 

започнали да я приготвят с 

различни подправки, смесени със зехтин. Със сигурност може да се твърди, че през този 

период пицата придобива нов вид и вкус. Накрая, с въвеждането на биволското сирене, 

наречено моцарела, италианската пица станала известна не само в страната си, но и по цял 

свят.  

Древните римляни обикновено се хранели с нещо леко два пъти през деня и хапвали 

стабилно веднъж. Постите се нарушавали с маслини, мляко, яйца и вино. На обяд 

обикновено присъствали плодовете и студените ястия, а най-тежка била вечерята, която се 

състояла от морски 

деликатеси, хляб, подсладени 

и обикновени меса, и вино. За 

десерт се сервирали пресни и 

изсушени плодове 

 

. 

 

 

 

http://pochivka.com/gradove/n20-8773-%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://sanovnik.bg/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://sanovnik.bg/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://sanovnik.bg/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://recepti.gotvach.bg/recepti_hliab_piti
http://gotvach.bg/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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В наши дни 
 
Пшеницата има изключително голямо значение в италианската кухня. Затова в Италия се 

отглеждат различни видове пшеница и други зърнени храни и затова има толкова различен 

и богат асортимент от брашна и паста.  

Зеленчуците и оризът са основни продукти при приготвяне на типични италиански 

предястия и ястия. Говеждото и свинското месо, както и рибата се приготвят по различни 

начини в различните провинции, като за овкусяването им се използват зехтин, много често 

и различни видове гъби и подправки. Зехтинът и някои типични италиански сосове 

(правени по стари рецепти) са неизменна част от 

повечето ястия.  

В Италия има над 1 000 вида различни сирена 
(най-известните са пармиджано, моцарела, 

горгондзола и маскарпоне) и около 200 различни 

вида млечни изделия. Наред с това, известни 

италиански колбаси са мортаделата и прошутото 
от Парма.  

Десертите също са неизменна част от 

италианската традиция. Пример за това са 

Тирамисуто, различните видове палачинки и изключителното разнообразие от кремове и 

сладоледи. 

Италианската кухня е една от най-
широко разпространените и известни 

извън пределите на страната. По брой 

ресторанти, например, вероятно спори с 

китайските за първо място, защото почти 

няма град по света, където да не се носи 

аромата на прясно изпечена пица. 

България също вече набира скорост, 

макар че по този показател все още 

изостава от далечноазиатските си 

съперници. Въпреки това, едва ли има 

домакинство, в което да не се приготвя 

ястие с италиански елементи.  

Разбира се, италианската кухня не се 

ограничава само до пица или паста. И 

всъщност, не съществува една определена 

италианска кухня, защото тя е съвкупност 

от редица регионални кухни, разделени по 

географски принцип, готварски традиции и 

различни съставки и специалитети. В 

исторически план разграничаваме Cucina 

alto-borghese, което ще рече "кухнята на 

http://www.menumag.bg/za-hranata/statii/mortadela-zavinagi
http://www.menumag.bg/za-hranata/produkti/proshuto-ot-parma-ili-strast-po-italianski
http://www.menumag.bg/za-hranata/produkti/proshuto-ot-parma-ili-strast-po-italianski
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висшето общество" от времето на Ренесанса насам, и на Cucina povera, т.е. кухнята на 

селяните и бедните граждани.   

Характерно за днешната италианската кулинария е липсата на прекалено сложни и 

екстравагантни комбинации. На преден план са 

изведени основните продукти с възможно най-добро 

качество. Техният собствен вкус се подчертава от 

внимателното приготовление и пестеливо 

използваните подправки. 

Италия е голяма страна с различни климатични и 

географски особености и населявана от различни 

етнически групи, а отделните региони са имали често 

независимо историческо развитие. Тези условия са 

довели дотам, че всеки регион, понякога и всеки 

град, си има собствени специалитети, които се 

различават толкова много един от друг, че всъщност 

не можем да говорим еднозначно за "италианската 

кухня". 

 Запознатите с особеностите на кулинарните 

традиции различават следните регионални 

кухни: Фриули-Венеция, Трентино-Южен 

Тирол, Ломбардия, Вале д'Аоста, Пиемонте, 

Лигурия, Емилия-Романа, Тоскана, Умбрия, 

Лацио със столицата Рим, Абруцо, Кампания, 

Пуля, Базиликата, Калабрия, както и 

островните специалитети на Сардиния и 

Сицилия.  

Основното хранене в Италия по традиция е 

вечерята. Тя се състои от предястие, две 
основни ястия и десерт. Разбира се, 

италианците са хора, обичащи да си угаждат, 

така че днес на Ботуша ще видите някой 

да си поръча или приготви обилен обяд, 

а пък на вечеря да хапне по-малко. В 

големите градове, обаче, където животът 

е забързан и работещите нямат много 

време, на обяд се яде нещо набързо, а 

същинското угощение е вечерта. Явно 

жителите на La bella Italia не се 

притесняват от препоръките на лекарите 

преди лягане да не се прекалява с 

храната. 

Един италианец 
средно изяжда 

по 25 кг. спагети 
и 100 л. вино на 

година 
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Напитки 

Италия - родината на капучиното и еспресото 

В Италия кафето се появява в средата на 17 век. Венецианските търговци, узнавайки за 

чудотворното му въздействие върху организма, незабавно реагират и през 1645 г. на 

площад „Сан Марко“ във Венеция се открива първото кафене — „Кафе Флориан“. И до 

днес то е едно от най-известните и скъпи кафенета не само във Венеция, а и в целия свят. 

Италианците така се влюбват в кафето, че много скоро то става елемент от ежедневието им. 

Нещо повече — то става и тема на редица театрални представления като например 

известната пиеса на Карло Голдони "Магазинче за кафе". Феновете на кафето издавали и 

списание - "Il Caffe", което просъществувало само от 1764 до 1767 г., но дискутирало 

темите, които се обсъждали в кафенето: политика, право, наука и литература, карнавала.  

А според легендата монасите-капуцини от един от манастирите, разположени северно от 

Рим, изобретили капучиното — може би най-известното днес италианско кафе. Като всички 

аскети, и те били лишени от земните 

радости. Е, измислили своя мъничка такава 

— да пият кафето само с мляко, което 

преди това разбивали над гореща пара до 

получаване на обилна, пухкава пяна. Но за 

да бъде млечната пяна по-устойчива, в 

процеса на разбиването добавяли и по 

лъжичка гъста сметана. Така нелекият им 

път към Бога станал даже прекрасен. 

Славата на чудесната напитка бързо се 

разнесла из цяла Италия. 

И понеже светът все върви към 

усъвършенстване, самоукият механик Дузепе леко изменил технологията на приготвяне, 

изобретявайки първата "машинка" за капучино. Тя се състояла от две отделения. В първото 

се нагрявала вода до пара, която по тръбичка попадала във второто отделение, а там с 

бъркалка се разпенвало млякото. И до днес всички кафеварки за капучино работят на този 
принцип. Появили се нови термини с италиански 

произход, отнасящи се до кафето: "баристас" - тези, 

които умеят да приготвят еспресо, капучино, кафе-
латте (кафе с мляко), кафе-ристретто (много силно), 

кафе-макиато (еспресо с мляко), кафе кон панна 

(кафе със сметана) .  

През 1948 г. италианският "баристо" Ашил Гаджия 

изобретил кафеварка-еспресо, което довело до 

революция в приготвянето на кафе-еспресо, т.е. 

"кафе под налягане". 

Кафе  

В Италия „кафе“ означава късо и прекъсо еспресо. 

Буквално на дъното на чашката. Ако кажете „дълго 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://www.peika.bg/Italiya_l.cn_i.22425.html
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кафе“, това е нещо като „нормално кафе“ в България, но все пак се събира в малка кафеена 

чаша. Ако искате кафето ви да е над 50 мл, поискайте „кафе американо“. Преглътнете 

факта, че ще ви погледнат презрително, и се пригответе да получите едно от трите неща – 
(1) все същото късо кафе, (2) истинско воднисто американско кафе или (3) все същото късо 

кафе в компанията на каничка гореща вода за разреждане. На какъв барман ще попаднете, е 

въпрос на късмет.  
 
Алкохол  

Италианските аристократи винаги са били любители 

на виното, също така и днес то е основният алкохол 

в Италия. Всяка провинция има различни традиции 

за приготвяне, бутилиране и съхранение на виното.   

Вечер италианците пият предимно бира и вино. 

Бутилката вино на масата е почти задължителна на 

вечеря, а в различните италиански региони се 

произвеждат най-различни видове, които можете 

без капка угризение да дегустирате. След вечеря 

(т.е. към 2-3 през нощта) пият диджестиви в малки 

чашки.  
 
За туристи 

Има няколко държави, от които дори и след 3-дневна екскурзия рискувате да се върнете с 

няколко килца отгоре. Е, чувствайте се 

предупредени, че Италия е сред тях. 

Италианците ядат калорична храна в 

количества, немислими за редовия турист. 

Като имате предвид, че предястията са 

няколко, основното – пица, паста и лазаня, 

а десертът – сладолед, вече разбирате 

какво имаме предвид.  
 
Навън можете да ядете в няколко вида 

заведения (степенувани от най-скъпо към 

най-евтино): ресторант (ristorante), пицария 

(pizzeria), тратория (trattoria, нещо като кръчма 

или непретенциозен ресторант) или тавола 

калда (tavola calda). Навсякъде се продава пица 

на парче (pizza d'asporto, pizza al pezzo). От 

големи тави пица режат правоъгълни парчета, 

вие казвате колко парчета искате и ви ги 

претеглят (цената е на грамаж, а не на парче). 

В по-натоварените заведения от този тип 

http://www.peika.bg/Balgariya_l.cn_i.22341.html
http://www.peika.bg/statia/Kolko_kiltsa_shte_kachite_na_pochivka__l.a_i.66991.html
http://www.peika.bg/statia/Kolko_kiltsa_shte_kachite_na_pochivka__l.a_i.66991.html
http://www.peika.bg/Italiya_l.cn_i.22425.html
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трябва да минете през специален автомат и да си вземете листче с номерче, като чакате 

вашия номер да светне на таблото над касите.  
 
Когато поискате сметката, освен поръчките си ще видите т.нар. „servizio e coperto" – това, 

което дължите за обслужване и сервиране. За много чужденци понятието „coperto” е 

неясно, но най-общо казано, това е сумата, която плащате за това, че седите в заведението, а 

не ядете на крак. В много кафенета напитките и сладкишите имат по две цени – кафето 

обикновено е между 1 и 2 евро, ако си го вземете, изпиете го на един дъх на бара (като 

италианците) и си тръгнете. Ако обаче решите да седнете на масичките на заведението, 

цените могат да скочат до 4-5 пъти. Заемате ценно туристическо място все пак.  
 

 
Друго важно нещо е, че водата и хлябът са безплатни, затова не връщайте сервитьора 
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Италия – една от най-вълнуващите дестинации за почивка в Европа. 

Започвайки от романтичната Венеция, минавайки през красотата на 

Италианските Алпи и завършвайки с Вечния град – Рим. Само ако 

проследим историята на Италия,ще стигнем хиляди години назад – до едни 

от най-известните паметници в света. 

 
Италия е създала много от най-великолепните световни произведения на изкуството, 

литературата и архитектурата, положила  е началото на някои от най-великите империи в 

древния и средновековен свят и след Втората световна война се налага като една от най-
богатите и икономически жизнени държави в Европа.  
 
Типичната италианска кухня е световноизвестна и прави страната център на 

гастрономическото съвършенство. Италия заема и едно от първите места в света на 

модата, футбола, дизайна, културата и туризма. Освен че произвежда едни от най-
красивите модни облекла, Италия може да се похвали и с многообразна природа, една от 

най-красивата в Европа. Малко култури са толкова привлекателни, малко държави – така 

богати и неизчерпаемо живописни. 
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С няколко думи, вкусна храна, чудесна природа, завладяващо изкуство – Италия е страна 

с невероятен чар и прекрасен климат. Известна със своя стил, античност и архитектура, 

Италия се нарежда сред най-предпочитаните дестинации и за обучение за много 

международни студенти, търсещи 

висококачествени академични програми в 

Европа. Страната привлича ежегодно около 

40 000 студенти от цял свят с многобройните 

си бакалавърски програми, магистратури и 

докторантури, които се предлагат както на 

италиански, така и на английски език.   
 
Не е никак изненадващо, че Италия се гордее 

с едни от най-добрите университети в 

световен мащаб. В продължение на векове 

римската култура и език оказват влияние на 

Запада. През XV и XVI век Италия се 

превръща в люлката на Ренесанса и тези 

години са имали решаващо значение за оформянето на съвременния облик на Европа. 
 
Огромен е приносът за развитието на световната наука и изкуство на учени и творци 
като Христофор Колумб, Галилео Галилей, Марко Поло, Микеланджело, Леонардо да 

Винчи, Данте, Джакомо Пучини и Лучано Павароти. Но не само изкуството, езикът и 

историята носят световна слава на средиземноморската държава. 
  
Италия привлича хора от цял свят по различни причини, което е така, защото страната 

може да предложи за всекиго по нещо. 
 
За интересуващите се от мода - някои от 

най-добрите модни дизайнери и 

фотографи са именно от тук. 
 
За интересуващите се от изкуство - Италия 

е мека за хора, които се интересуват от 

култура и изкуство. 
 
За интересуващите се от футбол - Италия 

ще предложи и това, тук са едни от най - 
великите и успели футболни отбори - 
Милан, Интер и Ювентус. 
 
 И не на последно място, Италия пленява 

със своята кухня. 
Така че, ако планирате да посетите тази 

красива страна, най-вероятно бихте искали да разберете през кои места трябва 

задължително да минете. 
Рим е градът с най-голямо историческо наследство в Европа и напълно заслужено носи 

прозвището „Вечният град”. Посетителите му могат да видят чудесата на Римската 

империя – една невиждана култура и технология за онова време.  
 

Над 50 млн. туристи 

годишно посещават 

Италия. Туризмът е от 

жизненоважно значение 

за икономиката на Италия 

и осигурява близо 63% от 

националните приходи 
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Рим е столицата на Италия, люлката на 

Римската цивилизация. Градът, който трябва 

да се види, за да се усети очарованието му. 
 
Рим винаги е бил център на интензивен 

артистичен живот от Средновековието до 

наши дни. В самото сърце на Рим се намира и 

Ватикана, религиозното средище на всички 

католици по света. Ватикана е най-малката 

държава в света, съхранила едни от най-
известните художествени и научни реликви 

на човешката цивилизация. 
 
Въпреки своята внушителност, Рим е само 

малка част от това, което може да се види в 

Италия. 
 

Венеция е един от най-известните 

градове и морски курорти в Италия. 
Много двойки избират именно този 

град за почивка по време на медения 

си месец или за самата сватба.  
Венеция е известна още като 

„Кралицата на Адриатика“, „Град на 

водата“, „Град на мостовете“ и „Град 

на светлината“. Няма друг град като 

Венеция - има 180 канала, 450 

моста.  Около най-големия от всички 

- Канале Гранде - има над 170 

красиви сгради, датиращи от XIII до 

XVIII век.  
 
На около 115 километра в западна 

посока се намира Верона – „Градът на Ромео и Жулиета”.  Верона е известена  и с 

хубавото си вино и намиращото се наблизо езеро Гарда ( Лаго ди Гарда). Лаго ди Гарда е 

най-голямото езеро в Италия и ако му отделите внимание през вашата почивка в Италия, 

то ще станете свидетели на едни от най-прекрасните гледки в Европа.  
 
Милано - известен като модна столица на 

света, Милано играе роля на икономическа и 
финансова столица на Италия. Тук се намира 

и църквата Санта Мария деле Грацие, където 

се пази стенописа на “Тайната вечеря”.   
Падуа – глътка класическа Италия. Падуа е 

тихо малко италианско градче, далеч от шума 

и туристическата приповдигнатост на 

Венеция и Верона. Сградите в центъра на 

Падуа са подредени на горе-долу една 

височина, с накацали по парапетите 

http://www.nasamnatam.com/grad/Kan.html
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нацъфтели саксии. Навсякъде се разхождат спокойни, усмихнати италианци и тук-там 

някоя друга група туристи, жадни за още някоя забележителност.   
 
Това далеч не са всички места, които един турист си заслужава да посети в Италия. 

Списъкът с уникални и запомнящи се италиански забележителности е твърде дълъг.  
 
Италия е вдъхновяващо пиршество от безкрайни възможности за пътуване и почивка. 

Флоренция представлява истински музей на открито, предлагайки в изобилие редица 

спиращи дъха забележителности. Неапол прелива в бароков разкош, а Палермо 

съблазнява със своите византийски и нормански съкровища. Можете да обогатите 

емоционално своята екскурзия, като  отидете на ски в Кормайор или  изкачите 

заснежените върхове на Доломитите, като направите разходка из Тоскана или 

отскочите до Сицилия, както и да пренощувате и хапнете в някое стопанство в 

провинцията, където казват, че храната е несравнимо вкусна. Каквото и да изберете, 

Италия е вълшебен еликсир за сетивата. 
 
 
Полезни съвети  
 
Решението кога да посетите Италия зависи от това как смятате да прекарате почивката 

си. Пролетта  и есента (април-юни и краят на септември - октомври) са най-подходящи, 

ако искате да разглеждате забележителности, през лятото (юли-август) има страшно 

много хора, но  е най-подходящо, ако искате да ходите на плаж, зимата (януари-март) е 

времето на ските. През зимата в повечето големи градове – с изключение на Венеция, е 

по-спокойно и евтино и няма големи опашки. По Великден обаче винаги пристигат 

много туристи.  

Като цяло зимата в Италия  е мека, а лятото горещо, но заради разнообразната 

география, климатичните условия в отделните части на страната са различни. Колкото 

по на юг отивате, толкова по-сух и горещ е климатът. Зимата в Алпите, Апенините и 

високите части на Юга  понякога  е сурова, със сняг и минусовите температури. В 

останалите части на Северна и Централна Италия зимата е по-къса, но иначе като цяло 

може да се сравнява с по-студения климат в Северна Европа. Пролетта също е къса, 

есента – малко по-дълга, през лятото навсякъде в страната е горещо, а на юг – много 

горещо. През деня зимните температури в Италия се колебаят между +10 и +14 градуса, 

но често се отклоняват от тези граници. 
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Транспорт 
 
Италия е част от Шенгенската зона и за кратки посещения не изисква визи от български 

граждани. 
 
Всички авиокомпании предлагат 

полети до Италия и много от тях 

предлагат евтини самолетни 

билети и билети с прикачване. 

Най-активният превозвач в Италия 

– AlItalia има представителства в 

повечето големи градове по света. 

Самолетите от преките  редовни 

линии кацат в Милано или Рим. 

Рим  е по-удобен и има по-
широка  и по-достъпна мрежа от 

международни полети, за които е 

възможно да проверите на 

страница самолетни билети. 
  
Ще пристигнете в Италия или на летище „Малпенса” в Милано или на „Леонардо да 

Винчи” (по-известно като „Фиумичино”) в Рим.   

 
Фиумичино - Леонардо да Винчи се намира 

на около 30 км от центъра на Рим. Ако нямате 

осигурен трансфер до желано място в Италия, 
най-лесно ще стигнете до града с експресния 

влак, който във времето 7,30 – 22,00 тръгва от 

летището на кръгъл час и пристига за 30 мин. 
до Централната гара (Stazione Tremini) в Рим. 

Оттам има железопътна връзка с други градове 

до Флоренция и Неапол, съответно на север и 

на юг, например, се стига за два часа с влак.  
  
Ако се придвижвате с автомобил към центъра, 

карайте по знаците Roma  или Centro, но 

имайте предвид, че можете да 

попаднете в големи задръствания. 

Много трудно е и да намерите място 

за паркиране. Ако смятате да вземете 

кола под наем, с която да 

продължите, разгледайте Рим без 

превозно средство и после вземете 

автомобил под наем в самия град или 

на летището. 
  
Най-голямото международно летище 

в Милано – Малпенса се намира на 

неудобните 50 км. северозападно от 

http://www.aerotourmm.com/
http://www.aerotourmm.com/
http://www.aerotourmm.com/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/alitalia/4/
http://www.adr.it/static/en/portal/portal/adr/Fiumicino/Leonardo_da_vinci.html
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центъра на града. Ако не сте поръчали трансфери, с влака Малпенса Експрес ще 

стигнете до второстепенната гара Кадорна в Милано.   
  
Можете да се качите и на специален 

автобус, който за един час ще ви откара на 

Централната гара (Stazione  Centrale) в 

Милано. Разписанието на автобусите е 

съобразено с пристигащите и заминаващите 

международни и презокеански полети. От 

Централната железопътна гара има връзка с 

Болоня (1 час), Торино  (1 час и половина), 

Верона  (1 час и половина) Флоренция (2 

часа) и Венеция  (3 часа). 
Ако използвате влак, имайте предвид, че 

трябва задължително да перфорирате 

билета си преди качване. Автоматите обикновено са жълти и се намират на пероните. 

Ако използвате регионални влакове, билетите са валидни определено време, затова ги 

перфорирайте непосредствено преди качване, за да не се окаже, че сте нередовен 

пътник.  
 
Системата на градския транспорт е 

различна в различните градове, но на 

повечето места трябва да перфорирате 

билета си в автобуса след качване.  
 
Ако пътувате с автомобил, имайте 

предвид, че италианците карат бързо, 

често правят резки маневри и са с една 

идея по-непредсказуеми от необходимото. 

Ограничението за алкохол при шофиране е 

0,5 промила. Ако ви хванат с повече, ви 

очакват солени глоби, както и отнемане на 

книжката. Например, за алкохол в кръвта 

между 0,5 и 0,8 промила, глобата е от 500 до 2000 евро, а книжката се отнема за срок от 

3 до 6 месеца.  
 
    Пари и валута  
 
В Италия официалната валута е 

евро. Може  да обменяте пари 

чрез банкомат, в банка или 

обменно бюро (cambio). Из 

града има обменни бюра, както 

и на всички главни гари и 

терминали на летищата, 

включително и на гара 

Термини, което е отворено от 

08:00 до 20:00 часа. На някои 

обменни бюра се плаща и 
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отделна комисионна, както е и в повечето банки. Когато е обявено, че няма 

комисионна, обикновено курсът не е толкова добър.   
 
Избягвайте да обменяте пари на летището - курсът не е толкова добър. Плащането с 

кредитна карта също е разпространено в Италия.  
 
АТМ устройствата приемат най-разпространените дебитни карти. Имайте предвид, че 

някои банкомати не приемат чуждестранни карти. Ако банкоматът ви откаже 

транзакция, опитайте на няколко други, преди да решите, че проблемът е във вашата 

карта. Освен това много от банкоматите, особено в по-малките градове, работят с 

работното време на банков клон. Това означава, че ако ще теглите пари, е по-добре да 

го направите преди уикенда. 
 
Туристическа информация 
 
На няколко места около най-посещаваните забележителности има туристически 

информационни бюра. Там можете да се 

информирате за всичко, както и да получите 

безплатна карта на града. Ако ще останете например 

в Рим поне 3 дни, можете да вземете Roma Pass 

(www.romapass.it). Картата ви дава безплатен достъп 

до първите два музея или археологически обекти, 

намаления за всички следващи музеи, както и 

безплатен достъп до обществения транспорт. 
 
Нощуване  
 
Разнообразието във всяко едно отношение от обекти 

за настаняване в Италия е толкова голямо, че със 

сигурност всеки вкус и бюджет биха били 

задоволени.  
 

Сред хотелите има много бутикови с оригинална антична мебелировка, огромни 

представители на големи световни вериги, модерни хотели и семейни такива.  
 
Много често в историческите центрове 

на големите градове се срещат 

апартаменти под наем и бед & 

бреакфаст (bed&breakfast). В 

провинцията бед & брекфаст често се 

среща под формата на къщи за селски 

туризъм, които се помещават в 

работещи ферми. В по-изолираните 

райони доминират вилите и къщите за 

почивка. 
 
 
 
 

 

Италия има 
повече хотелски 
стаи, от която и 
да е държава в 

Европа 

 

http://www.romapass.it/
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Електрическо захранване в Италия 
 
Електрическата мрежа в Италия е с напрежение 230V, при 50Hz честота. Освен 

стандартните за България щепсели и контакти, в Италия се използват и такива от 

италиански тип - три крачета едно до друго. Такива се използват често и в Северна 

Африка. Нужно е да носите накрайник, като лесно ще намерите такъв и в Италия. 
 
Работно време  
 
В Централна и Южна Италия магазините и 

заведенията затварят за 3 или 4 часа на 

обед. Т.е. магазините отварят в 9 часа 

сутринта, като между 13 и 14 часа затварят 

за обедна почивка. Следобедното им 
работното време обикновено е от 16 до 20 
часа. В северните части това важи само за 

някои магазини. Повечето (освен някои 

търговски центрове в големите градове) не 

работят в неделя, така че не пропускайте 

да се запасите с храна в събота. В неделя 

италианците си почиват, чистят и си ходят 

на гости, затова не се учудвайте, че нищо 

не работи, а улиците са празни като след атомен взрив.  
 
Банките са отворени от понеделник до петък от 08:30 до 13:30 и от 15:00 до 16:00 часа. 

Някои банки следобед са отворени от 14:45 до 15:45 часа. 
 
 
Сигурност 
 
Джебчийството е най-честият проблем, особено в Рим. Мъжете трябва да държат 

портфейлите в предните си джобове или в тези на якетата. Кражбата на чанти също се 

среща, като се прави от млади мъже, минаващи с Веспа.  
 
За да избегнете тази опасност, стойте далеч от бордюра и поставете чантата от страната 

на стената, а не на улицата, 

а презрамката препашете 

през врата си. Не оставяйте 

нищо ценно по маси и 

столове, откъдето може да 

го грабнат. Децата винаги 

са средство за тези 

престъпления, така че 

внимавайте. Ако ви 

наобиколят, изгонете ги. 

Може да държат парче 

картон, което им прикрива 

ръцете, така че казвайте 

твърдо „не”. 

http://www.peika.bg/Italiya_l.cn_i.22425.html
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Пазаруване в Италия  
 
Повечето италиански продукти, особено дрехи, обувки и чанти, са световно известни 

със своя стил и качество. Флоренция, Милано и Рим са важни модни центрове. Някои 

места са известни с точно определени стоки, като Карара (Тоскана) с мрамора, 

например.  
 
В няколко части на Сардиния се произвежда хартия за писане от корк.  
 
Провинция Кремона (Ломбардия) е известна с ръчно правените цигулки.  
 
В областта Пиамонте има много златари, а в Салмона се произвеждат „конфети” 

(захаросани бадеми), използвани в цяла Италия за сватби. 
 
Храна  
 
Закуската е доста различна от американския или английския тип; Colazione (на 

италиански) е обикновено лека: капучино и brioche (малки сладки) или само еспресо.   
Обядът, Pranzo е най-важното ядене за деня. То се състои от предястие, след това супа, 

ориз или паста, основно ястие (месо или риба) със зеленчуци и накрая десерт (пресен 

плод). Завършва се със еспресо и евентуално 

grappa или amaro, силен местен ликьор. 
 
Вечерята, Cena, е подобна на обяда, но в по-
малки количества и с по-лека храна.  
 
И тук, както в много страни по света в 

сметката ви в ресторанта има включена такса 

за обслужване, но ако сте доволни от 

обслужването може да оставите 

допълнително бакшиш. Ако тази такса не е 

включена е желателно да оставите 10% от 

сметката. 
Даването на бакшиш в Италия не е задължително, но този жест би зарадвал много 

обслужващият ви персонал. В ресторантите, най-
добре закръглете сметката нагоре. Ако сте 

изключително доволни от яденето или 

обслужването, добавете няколко евро.  
 
В Италия не е разпространено даването на бакшиш 

на таксиметровите шофьори, но би се приело добре, 

особено ако шофьорът ви помогне с багажа.  
 
В хотела също оставете 1-2 евро при помощ. Италия 

има закон, според който трябва да пазите касовите 

бележки.  
 
 
 

http://rezervaciq.com/%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://rezervaciq.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://rezervaciq.com/%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://rezervaciq.com/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Вода 
 
Много италианци пият минерална вода, когато се хранят. Чешмяната вода също е 

безопасна.  Опасните източници са означени с „ACQUA NON POTABILE”. Ако 

чешмяната вода тече мътна, то това е само калцият или други минерали, разтворени във 

водата, защото често идва непречистена от минерални извори. 
 
Тоалетни има близо до повечето забележителности и често имат и служители, както и 

тези на баровете, клубовете, ресторантите, кафетата, хотелите, летищата и жп гарите.  
 
Ритуална разходка из града  
 
Където и да отидете в Италия, няма как да не ви направи впечатление ритуалната 

вечерна разходка на италианците.  La Passeggiata. Двойки, семейства, групи от 

приятелите. След свършената работа – в офиса, на полето или у дома - почти всеки 
италианец излиза в своето градче и 

просто се скита нагоре-надолу по 
главните улици. 
 
През лятото вечерните разходки са 

изключително приятни, усещайки 

прохладния полъх навън. Цели 

семейства излизат заедно, без 
притеснение от  различията между 

поколенията. Възрастните хора се 

срещаш със стари и верни познайници, 
но се държат сякаш не са се виждали с 
години. Групи младежи се събират 

просто за да си приказват и да се 
наслаждават на взаимната компания. 
 
И макар че по всяка вероятност няма да 

познавате никого на тези разходки, не 

означава, че не можете да се 

присъедините към тълпата и La 
Passeggiata. Това е неизменна част от ежедневието на италианеца и може би е най-
италианското нещо, което ще направите по време на престоя си в Италия. Ако не друго, 

то поне ритуалната разходка ще засили апетита ви за вечеря. 
 
 
 Нощен живот в Италия 
 
Нощни клубове, ресторанти и барове с танци могат да бъдат открити в повечето големи 

градове и курорти. Кафенетата и ресторантите навсякъде в Италия винаги имат маси 

навън. В Рим лятото се организират концерти на открито от Операта и Академията 

Света Сесилия. Джаз, рок, фолк и кънтри музика може да бъде чута на различни места.  

 

Т. нар. Passeggiata (разходка 

преди вечеря) е една от най-
релаксиращите дейности в 

Италия, когато местните 

жители излизат на вечерна 

разходка по калдъръмените 

улички, за да побъбрят с 

приятели 

http://rezervaciq.com/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://rezervaciq.com/%D1%80%D0%B8%D0%BC
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Италия е космополитна нация, където 

посетителите определено могат да 

намерят типа нощен живот, който търсят 

– див или сдържан – без значение къде се 

намират. Италианските планински 

курорти не са далеч от ски културата, 

докато градските центрове предлагат 

всичко от техно клубове и традиционни 

италиански заведения до коктейл барове. 
   

 

 

Италия е елегантна, артистична и вълнуваща! 

Като книга със завладяващ предговор, която те подканва да я 

прочетеш и изживееш! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rezervaciq.com/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


    
    
 

- 62 - 

 
 
 
 
 
 



   
 
  
 

- 63 - 

Една мъдрост казва, че всички пътища водят до Рим. Дали е така, всеки би трябвало 

да установи  това сам за себе си.  Вярно е обаче, че Рим е Вечният град, на който 

много империи са се опитвали  безуспешно да подражават. 

  
През своята многовековна история 

римляните са успели да наложат 

на  доминираните от тях народи своя 

естетически вкус, умения и обичаи, 

превръщайки Римската империя в 

модел за подражание и възхищение. 

Като рождена дата на Рим се смята 

753 г.пр.Хр., която се свързва с 

историята за близнаците Ромул и 

Рем, отгледани от Вълчицата, 

открила ги още като пеленачета край 

брега на Тибър. Според преданието, 

те били синове на Рея Силвия и бог 

Марс. Момичето било обладано със сила от бог Марс, от когото ражда близнаците 

Ромул и Рем. По заповед на чичото Рея Силвия е била наказана със смърт, както 

повелявал законът при нарушаване на обета за непорочност на весталките, а 

близнаците били хвърлени в реката. 
 
Според легендите, братята Ромул и Рем основават града от селата на седемте хълма 

край река Тибър - Капитолий, Палатин, Квиринал, Виминал, Есквилин, Целий и 

Авентин. В следващите векове Рим израснал в силна империя, чийто връх е по 

времето на Марк Аврелий – 161-180 г. сл. Хр.  
 
Рим е град с много символи и 

наименования като Вечният град, 

градът на Ватикана, Градът на 

седемте хълма, Градът на долче 

вита. Целият исторически център 

на Рим е включен в списъка на 

ЮНЕСКО за световно културно 

наследство. Би отнело много 

време да се изброят всички 

туристически обекти или места, 

които са от голям интерес за 

посетителите на града. Дори ако 

се опитаме да се ограничим само 

в една категория като църкви и 

катедрали, пак би се получил доста обширен списък. Сред символите на Рим са 

Колизеума, Пантеона, Катедралата Св. Петър, Римският Форум, Съркъс Максимус, 

Катакомбите, Хълмът Палатин. Интересни за посещение са Палацо Масимо, галерията 

на Борджиите, музеите на Ватикана, около още 12 църковни храма, площадите Треви, 
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Навона, Спаня и поне още тринадесет като тях, както и около десет исторически 

дворци и замъка. 
 
Рим е привличал посетители в продължение на над 2000 години. Това е един от най-
величествените и романтични градове в света. Той  притежава атрактивна смесица от 

грандиозни забележителности и шумен живот. Пазаруване от италианските 

дизайнери, пухкав сладолед, пенливо капучино и изящни вина са само част от нещата, 

които може да пробвате. 
 
 
Колизеумът  
 

В древен Рим се намира едно от малкото запазени уникални от древността до днес 

места – Колизеумът. Той е най-големият амфитеатър в древната Римска империя. 

Дори днес това произведение на римската архитектура и култура е уникално като 

строеж и културен паметник.  
 
Амфитеатърът пази мястото си вече почти 20 столетия. Строен е от Веспасиан, Тит и 

Домициан. Капацитетът на Колизеума е около 50 000 души – нещо уникално дори и в 

днешно време. Височината му е почти 50 м., а арките на великия амфитеатър са 
внушителни със своите 4,2 м. широчина и 7,05 м. височина на приземния етаж и 6,45 

м. височина на най-горния етаж. 
 
Най-зрелищните развлекателни съоръжения на света са се зародили от Колизея. 

Моделът на театрите и увеселителните заведения до голяма степен е заимстван от 

него. Местата за сядане в древния Колизей са били разделени на няколко групи, както 

е характерно и днес в театрите и оперите. Подиумът е бил предназначен за 

високопоставените римляни. Колизеят разполага дори с ложа на императора, която е 

изградена изцяло от мрамор. Следва частта за останалите римски аристократи - над 

подиума. Третото ниво пък включва 3 класи от обикновените граждани: най-ниските 

за богати граждани, а най-високите за бедни. Както е характерно за тогавашните 

обичаи, е имало и пригодена част за жените от най-ниския клас. 
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Така това уникално римско съоръжение 

на културата поставя началото и модела 

на днешните културни домове. Въпреки 

че в наши дни Колизеят е частично 

разрушен, все още е една от най-
посещаваните дестинации от туристите 

в италианската столица. 
 
 
 
С един билет посещавате Колизеума, 

римския форум и хълма Палатин.  
 
Работно време: 8:30 - 18:15 часа 

(лятото), през останалите сезони 

работното време се съкращава с 

няколко часа до 15:30 часа. 
 
 
Пантеонът 
 
Пантеонът се намира в град Рим, на 

Площада на Ротондата. В близост 

до него е площад Навона и 

фонтанът ди Треви. 
Той е най-добре запазената древна 

римска сграда. Пантеонът на град 

Рим е построен още през 27-25 век 

пр. н.е. Великата сграда е с 

височина над 80 метра и широчина 

около 50 метра. Пантеонът е 

построен като храм пазител на 

деветте божества на седемте 

планети, както е гласяла древната римска религия. През всичките тези години 

Пантеонът е използван за храм. Така през 7 век той започва да изпълнява функцията 

на християнски храм.  
 
Пантеонът гордо заема първото място в Рим сред божествените сгради, що се отнася 

до културно и историческо наследство. Той е пазител на останките на крал Виктор 

Емануил II и неговото семейство. Във вечността, заедно с Пантеона, почиват и 

художникът Рафаело Санцио, архитектът Балдасаре Перуци и музикантът 

Арканджело Корели. 
Уникалното преживяване от атракцията е във вътрешността на сградата. Върхът на 

Пантеона е кух и по този начин позволява навлизането на слънчеви лъчи в 

помещението. Тази част от сградата се нарича „Окото”. Поради кръглата си масивна 

форма с триъгълен фронтон отпред, подпрян на 12 колони. Някои специалисти 
твърдят, че древният Пантеон е използван като огромен часовник от римляните. 



   
 
  
 

- 66 - 

В наши дни великият Пантеон продължава вярно да изпълнява своята задача на храм 

на вярата, на която е служил векове наред.  

 
Работно време: 8:30 - 19:30 часа, в неделя 9:00 - 18:00 часа. 
 
Alla mattina - in montagna, alla sera - a fontana, (Сутрин - в планината, вечер - на 

фонтана), гласи една италианска поговорка, която древните римляни явно са имали 

предвид през цялото време, докато са строили имперската си столица. 
 
В Рим фонтанът е последен, триумфален щрих към всеки площад. Акведукти, 

басейни, заобиколени с вода обелиски, малки езера, каскади, чешми и дори вани, 

изграждани от античността до края на 19 в., доминират италианската столица, 

поддържайки нея и жителите 
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Фонтанът Баркачия на площад Испания в 

Рим, Barcaccia ("Грозната лодка"). 

 й свежи, и често на пръски. Цялото 

това изобилие от водни 

съоръжения, обикновено украсени с 

най-изящни и разнообразни 

скулптури, в Античността е не само 

израз на естетическа, но и на 

напълно утилитарна политика. В 

древен Рим фонтаните са основен 

източник на вода за населението.   
 
През Средновековието, при папите, 

нещата се променят – 
умножаването на водните 

пространства става въпрос на чест. 

И те защитават честта си така 

енергично, че в един момент 

настъпва криза за място. 

Фонтаните започват да се трупат 

по няколко на един площад, а 

после да превземат ъгли, 
стълбища, стени, преддверия и 

тераси. 
 
Независимо от мотивите и 

цената, с които е натрупано 

водното съкровище на днешен 

Рим, неговата стойност за 

живота на съвременната 

италианска столица е 

неизмерима. Фонтаните са 

централна сцена на обществения 

живот. Хората се срещат край 

тях, медитират, опитват се да ги 

надвикат, снимат се с мобилните си телефони, освежават си букетите, мият си 

обувките, хвърлят монети на дъното, прибират монети от дъното, мокрят си носните 

кърпи, разхлаждат си краката, четат. 
 
Фонтан ди Треви 
 
Фонтанът ди Треви е най-големият бароков фонтан в град Рим и един от най-
прочутите фонтани в цял свят.  
 
Архитектурната забележителност е изградена през втората половина на XVIII век от 

известния архитект Николо Салви. Фонтанът е висок 26 метра и се разпростира на 20 

метра широчина. Той е пресечна точка на три от най-възловите улици в централната 

част на град Рим, оттам идва и неговото име – „tre vie”. В централната част на 

скулптурата е изобразен Нептун - богът на морето. Той стои в колесница във формата 

на черупка, теглена от два морски коня. 

Фонтанът на Тритон на площад Бернини  

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 Единият кон е спокоен, а другият разярен, 

символизирайки настроенията на морето. 

От двете страни на Нептун са изобразени 

по една женска фигура, символи на 

изобилието и здравето. 
 
Според някои източници фонтан ди Треви е 

символ на съвременния вид на девойката 

„Аква” - един от древните акведукти, които 

са доставяли вода в Римската империя. 

Фонтанът е перфектно място за почивка в 

средата на пешеходна обиколка на град 

Рим. Ако сте се уморили от дългия 

преход, можете да си купите 

бутилка студена вода от някой 

близък магазин и да се отпуснете 

около културната забележителност. 
 
Традицията гласи, че ако човек 

хвърли монета във фонтан ди 

Треви, някой ден отново ще се 

завърне в град Рим. Интересен факт е, че 

посетителите на фонтана хвърлят около 

3000 евро ежедневно в неговите води. 

Средствата се използват за субсидиране 

на социално слабото население, но за 

съжаление не липсват и 

недоброжелателни набези за кражба на 

монетите.  
 
Площад Навона 
 
Площад Навона е една от многото 

културни забележителности в град Рим. Построен е върху древния стадион на 

Домициан, който се разполага на това място от I век. Навона се придържа към 

формата на древния домициански стадион и това го превръща в пазител на римската 

култура. На територията на площад Навона се разполагат редица архитектурни и 

културни забележителности. 
Площадът изобразява напълно гения на известните скулптури Бернини и Боромини, 

които играят ключова роля за неговото изграждане. Той е един от най-добрите 

барокови шедьоври в Рим. Умело съчетава хармония и цветове, с елегантност и чар, 

които се засилват от традиционни къщи и красиви монументи. Площад Навона е една 

от най-големите пешеходни зони в Рим. 
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Мястото се обособява като обществен площад с преместването на градския пазар на 

неговата територия, през XV век. Навона помещава едни от най-големите културни 

забележителности на римската империя. В северната му част се намира фонтанът на 

Мавъра, на юг е и църквата Света Агнеса, а в централната му част фонтаните на 

„четирите реки” и „Нептун”. А пък 

едни от най-големите му атракции са 

„говорещите статуи" на архитекта 

Паскуале. 
 
Днес животът на площад Навона се 

върти около откритите кафенета и 

сезонните панаири. Празникът на 

Богоявление и Коледа заемат важно 

място сред мероприятията на площада. 

Тогава се продават традиционни 

фигурки и играчки. През лятото на 

площада непрекъснато се провеждат 

фестивали на художници, 

карикатуристи и врачки, които 

забавляват посетителите до малките 

часове на деня.   

Фонтанът на „четирите 

реки” 
 
Фонтанът на „четирите реки” е 

създаден от архитекта Лоренцо 

Бернини и е едно от най-
забележителните творения на 

изкуството. Той се разполага на 

прословутия площад Навона. 
Фонтанът е проектиран и 

построен по поръчка на папа 

Инокентий X. Основната 

скулптура на архитектурния 

паметник се състои от четири 

мъжки фигури, символизиращи 
главните четири реки в света - Ганг, 

Дунав, Нил и Рио де ла Плата.   
 
Изграждането на обществения фонтан е 

породено от желанието на папа 

Инокентий X да бъде издигнат египетски 

обелиск, който да символизира папската 

власт. Бернини е спечелил 

"ожесточената" битка за изграждането на 

проекта на фонтана на четирите реки. 

Обстоятелствата по неговата победа са 

увековечени в книгата на Филипо 

Балдучи - "Животът на Бернини".  
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Във всяка една частица на 

архитектурния паметник 

прозира величието на Бернини. 

Той изобразява Ганг с дълго 

гребло в ръката, 

символизирайки 

плавателността на реката. 

Главата на Нил е покрита с 

парче плат, което означава, че 

никой по това време не е знаел 

от къде точно извира реката. 

Дунав докосва папския герб, 

тъй като по това време е 

голяма река, близо до Рим. Рио 

де ла Плата пък седи върху 

купчина монети, символ на 

богатството, което Америка може да предложи на Европа. Рио де ла Плата изглежда 

уплашен от змия, което показва страха на богатите мъже, че парите им могат да бъдат 

откраднати.  

 
Всеки от четирите речни богове стои облегнат в страхопочитание върху централната 

кула - египетският обелиск, който изобразява папската власт, увенчана със символа 

Pamphili (гълъб). Самият фонтан е изграден по подобие на спектакъл на кръгла арена. 

Мястото е едно от най-посещаваните атракции за любителите на културния туризъм и 

гостите на град Рим.  
 
Римският форум 
 
С мозаечните руини от храмове, изтърканите мраморни улици и базиликите, там е 

като в приказка. Римският форум е бил търговски, политически и религиозен център 

на древен Рим. Днес той е най-обширната зона с останки, свидетелстващи за славното 

минало на италианската столица. Руините на Римския форум се намират между 

хълмовете Капитолий и Палатин в Рим. Наричан с различни имена през златните си 

години, форумът е бил центърът, около който е процъфтявал и се е развивал Древен 

Рим. Той е бил оживено средище на религията, съдебната система, търговията, 

проституцията и изобщо всичко, което е вълнувало обществото тогава. 
 
В тази най - стара част на съвременен Рим са били разположени най – важните 

структури на града в древността. Исторически текстове на неизвестен пътешественик 

от VIII век разказват, че по това време Римският форум се рушал. По време на 

Средновековието, той бил напълно занемарен. Под отломки били погребани сградите 

или останките от тях. Наричали мястото, разположено между Колизеума и Капитолия 

- „Пасище за добитък”. 
  
Възраждането на форума започнало при завръщането на папа Урбан V през 1367 

година от Авиньон. От този момент се засилва интереса към античните останки от 

страна на художници и артисти, които в края на XV век рисували руините на Римския 

форум. 

http://rezervaciq.com/%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://rezervaciq.com/%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://rezervaciq.com/%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://rezervaciq.com/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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В края на XVIII век започват археологическите проучвания и разкопките в римския 

център, в началото на XX век форумът е напълно разкрит и отворен за посещения. 

През 1803г. Карло Феа слага началото на разкопките, като разчиства руините около 

Арката на Септимий Север, делото му било първа крачка към цялостното разкриване 

на форума.  
 

Посетителите на Римския форум могат да видят там останки от няколко века, това се 

дължи на факта, че римляните имали практика да издигат новите сгради върху старите 

постройки.  
 
Гледайки Римския форум на фона на 

хълма Палатин, в ляво се вижда 

Арката на Септимий Север, направена 

от бял мрамор и издигната в чест на 

императора и синовете му през 204 

година. В дясно са разположени трите 

колони от храмът на Тит и Веспасиан, 

намиращи се пред храмът на Сатурн. 

Той е издигнат на територията на 

форума около 489 г. преди новата ера 

в чест на бог Сатурн малко след 

победата над царете от рода на 

Тарквиниите. В наше време от него са 

останали само няколко йонийски колони. Храмът на Сатурн е опожаряван няколко 

пъти и построен отново.  
 
Във Форума на Веспасиан, наричан още Форум на мира е разположен Храмът на 

Ромул, който е част от базиликата Св. св. Козма и Дамян, построена в чест на 

гръцките братя – лечители, светци и мъченици. Най – големият римски храм от 
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древността е Храмът на Рома и 

Венера, намиращ се близо до 

Колизеума в източната част на 

Римския форум, в частта 

посветена на двете богини 

Венера и Рома. Строежът на 

храма започва по времето на 

император Адриан през 121 

година и завършва при 

управлението на Антонин Пий 

през 141 година. След 

частичното му опожаряване е 

реставриран през 307 година от 

император Максенций.  
 

Общ билет с Колизеума и хълма Палатин. 

Ватикана 

Ватикана е най-малката независима страна в света. Разположена е на хълма Ватикан 

(Монте Ватикано), в западната част на Рим и е изцяло заобиколена от столицата на 

Италия - Рим. Ватикана е седалището на главата на римокатолическата църква - 
папата. Тя е абсолютна теократична монархия. Държавен глава на Ватикана е папата. 

В неговите ръце е съсредоточена законодателната, изпълнителната и съдебната власт. 

Папата се избира от кардиналски конклав и изпълнява функциите на държавен глава 

пожизнено. 

Ватикана е независима държава и като такава има всички атрибути на държава, 

съгласно международното право - поддържа дипломатически отношения с други 

държави, има собствени посолства и дипломатически мисии, международни паспорти 

и т.н. Армията на Ватикана включва освен така наречената Швейцарска гвардия и 

Пожарната команда на Ватикана, както и Цивилната жандармерия, която има 

функции на гранична полиция. Подбирането на гвардейци следва строги изисквания: 

кандидатите трябва да са мъже, да имат швейцарско гражданство, католици, на 

възраст между 19 и 30 години, ергени, които са служили в швейцарската армия. 

Униформата на гвардейците е проектирана от Микеланджело. 
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Ватикана сама по себе си е с голяма 

културна значимост. Сгради като 

базиликата Св. Петър и Сикстинската 

капела, са място на изключителни 

произведения на изкуството на 

художници като: Ботичели, Бернини и 

Микеланджело. Във Ватиканската 

библиотека и ватиканските музеи има 

произведения от изключителна 

историческа, научна и културна 

значимост. През 1984 г. Ватикана е 

включена от ЮНЕСКО към списъка на 

световното културно и природно 

наследство.  

 
Базиликата Свети Петър  
 
Това е най-голямата, най-богатата и най-пищната църква в Италия. 
 
Базиликата се намира на Ватиканския 

площад „Свети Петър”, на десния бряг 

на река Тибър, в непосредствена близост 

до замъка Сант Анджело.  
 
Базиликата е една от най-известните 

атракции на Ватикана. Тя, както и доста 

други забележителности в Рим, са дело на 

късния Ренесанс. Църквата е уникално 

постижение на човешката природа и 

всяка година събира стотици хиляди 

вярващи и туристи, любители на 

архитектурата и историята.  
 
Базиликата на Свети Петър е построена в средновековието - 15 и 16 век, когато 

християнската вяра се утвърждава като основна на стария континент. На мястото на 

днешната църква е съществувал християнски храм още в далечния 4 век. Така това 

място е пазител на християнската 

вяра, вече повече от 16 века. 

Християните вярват, че на мястото на 

Базиликата е погребан Свети Петър – 
един от 20-те апостола на Христос.  
 
Със своите над 15 000 квадратни 

метра – Базиликата на Свети Петър, 

се утвърждава като най-голямата 

християнска църква в света. 

Височината на фасадата й е 45 метра, 

а широчината й - 115 метра. От своя 

Ватикана е единствената 

държава в света, която 

може да заключи вратите 

си през нощта. Разполага 

със собствена телефонна 

компания, радио, телевизии 

и пощенски марки. 
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страна пък, катедралата е с дължина 220 метра, широчина над 100 метра и е висока 

около 110 метра. Църквата е велик паметник на културата, носител на творбите на 

световно известни творци от времето на нейното построяване до днес.  
 

Базиликата на Свети Петър е една 

от най-важните сгради за папската 

институция. Именно затова, ако 

сте решили да посетите 

Базиликата, за да можете да я 

разгледате, не трябва да идвате 

сряда сутрин, тъй като папата 

говори пред събралите се вярващи, 

които запълват целия Ватикански 

площад и не е възможно да 

разгледате базиликата детайлно.  

Не забравяйте да се облечете 

подходящо - без къси поли и 

панталони и разголени потници.  
 

Работно време: 7:00 - 19:00 часа (октомври-март от 7:00 до 18:00 часа).  
 
Вход свободен. 
 
 
Музеите на Ватикана 
 
Едни от най-красивите и забележителни паметници на църковното влияние са 

Ватиканските музеи. Ватикана пази и 11 музея, всеки от които е уникален за себе си и 

съхранява експозиции от римокатолическия свят през вековете. 
 
Всички музеи заслужават да бъдат посетени, като в никакъв случай не трябва да се 

пропускат „Сикстинската капела” и „Стаите на Рафаело”.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Сикстинската капела е официалната резиденция на папата – построена през 15 век, с 

внушителните си размери: 41 метра дължина, 13.5 метра ширина и 20 метра височина, 

резиденцията се превръща в един великолепен музей на културата и вярата. В него 

можете да видите най-различни стенописи и гоблени, които описват различни 

библейски притчи.   
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Стаите на Рафаело 

представляват уникална рожба 

на изкуството. Това са четири 

стаи, днешният вид на които е 

дело на великия творец – 
Рафаело. Папа Юлий II наема 

великия творец, за да изографиса 

апартамента му с идея той да 

засенчи апартамента на папа 

Александър VI.  
 
Всяка една от стените на общо 

четирите стаи е изрисувана с 
огромни стенописи, покриващи 

цялата им повърхност. Едно 

уникално дело на човешката 

ръка, на което можем да се любуваме години наред.  
 
Фреските в Стаите на Рафаело, и до днес се смятат за централната и най-голяма 

творба в кариерата на италианския художник, в иначе огромното живописно 

наследство оставено от него.   
 
Картинната галерия на 

Ватиканските музеите съдържа 

експонати на велики имена в 

изкуството: Микеланджело, 

Рафаело и Фра Анджелико. Други 

известни скулптурни музеи във 

Ватикана са: Пио-Климентовият 

музей, който е изваян основно в 

ренесансов и античен стил; музей 

Киарамонти съхранява редица 

изящни и единствени статуи и 

саркофази; Грегориански етруски и 

египетски музей, където могат да 

бъдат видяни етруски 

археологически експонати и 

древноегипетски находки, сред 

които е така известната книга на 

смъртта на древните египтяни. 
 
Замъкът Сант Анджело  
 
Огромната внушителна сграда, разположена на десния бряг на река Тибър е била 

поръчана и проектирана от император Адриан (Hadrian) през 130 - 139 като мавзолей 

за него и семейството му. Височината й е близо 50 метра. Сградата се състои от 

основа от 89 квадратни метра, кръгла кула с диаметър 64 метра, изградена от шуплест 

варовик и покрита с мрамор. През вековете замъкът е претърпял множество промени. 

Той е бил крепост срещу враговете, затвор и папска резиденция. На моста пред замъка 

Атинската школа - една от най-известните 
фрески на италианския ренесансов 

художник Рафаело 
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Тайният проход Пасето  

са се излагали телата на екзекутираните затворници. Статуите на ангели по него са 

дело на Бернини. Папа Лео IV издига стена около Ватикана, която съединява 

Базиликата Свети Петър и замъка, с цел да се укрепи защитата на папския град. 

Между Ватикана и замъка съществува подземен проход Пасето, който често е бил 

използван от папите за таен изход и бягство при нападение на Ватикана. 
  
 
Съществува легенда за името на 

замъка според която, прекосявайки 

моста при крепостта, процесия, 
целяща отправяне на молитви за 

спиране на чумата през 590 година, 

е видяла на върха на крепостта 
Архангел Михаил, прибиращ меча 

си. Това видение възвестило края 
на чумата и оттогава замъкът носи 

името Сант Анджело.  
 
През 1901 година замъкът е 

превърнат в художествена галерия 

и музей с антики, артефакти, 

произведения на изкуството. Днес 

Сант Анджело е една от ключовите 

забележителности на Рим. 
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Практична информация за Рим 
 

 

Обиколката с 110 open включва панорамна разходка през центъра на Рим и всички 

големи исторически и археологически обекти. Уеб сайт: www.trambusopen.com 

 

Седем дни в седмицата 
Начална спирка - гара Термини в 8.30 часа 
Честота - на всеки 15 минути 

 Продължителност на една обиколка – около 2 часа 
 Отстъпки за музеи: ДА 
Оферта: комбиниран билет 110 open+Archeobus за 72 ч. € 25 
Безплатна официална карта на град Рим 
Многоезичен персонал 
 
Осигурен достъп за лица с увреждания  

Аудио пътеводител система на 8 езика със слушалки за    еднократна употреба 
 
 
Спирки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Билети Валидност Цена 
Билет за възрастни     48 часа € 20 
Билет за лица над 65 г. и деца от 10 до 18 

години (ненавършени) 
    48 часа € 18 

Еднодневен билет     24 часа € 15 
Еднократен билет      За една    

обиколка 
€ 12 

Семеен билет (семейство до 4-ма души с 

максимум 2-ма възрастни) 
    48 часа € 50 

 
За деца от 0 до 10 г. (ненавършени) и инвалиди билетът е безплатен! 

http://www.trambusopen.com/
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Туристическият маршрут на Archeobus преминава през центъра на Рим и след това 

покрай парк Via Appia Antica и стига до Capo di BOVE. Уеб сайт: 
www.trambusopen.com 

  

Билети Валидност Цена 
Билет за възрастни                  48 часа € 20 
Билет за лица над 65 г. и деца от 10 до 18 

години (ненавършени) 
                48 часа € 18 

Еднодневен билет                 24 часа € 15 
Еднократен билет  За една 

обиколка 
€ 12 

Семеен билет (семейство до 4-ма души с 

максимум 2-ма възрастни) 
              48 часа € 50 

 
За деца от 0 до 10 г. (ненавършени) и инвалиди билетът е безплатен! 

           Петък, Събота и Неделя 
    9,00 - 12.30 часа и 13,30 – 16,30 часа 
    Честота - на всеки 30 минути 
  Продължителност на една обиколка – около 1,5 часа 
  Отстъпки за музеи: ДА 

   Оферта: комбиниран билет 110 open+Archeobus за 72 ч. € 25 
 

           Безплатна официална карта на град Рим 
  Многоезичен персонал 

 
   Осигурен достъп за лица с увреждания  

 Аудио пътеводител система на 8 езика със слушалки за     еднократна употреба 
    
Спирки:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.trambusopen.com/
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Насладете се на магическите забележителности на Рим на борда на двуетажните автобуси 

Rome Open Tour. 
Уеб сайт: www.romeopentour.com  
 

              Rome Open Tour автобусите се движат през цялата година  

    Начална спирка - гара Термини и базиликата Св. Петър 
     9,00 – 21,00 часа (зима до 18 часа) 

              Честота - на всеки 15/20 минути 
    Отстъпки за музеи: НЕ 
    Оферта: април – октомври Rome Open Tour + Круиз по Тибър;  възрастни 

(48 часа) - € 35/€ 32 online offer, деца от 6 до 12  г. - € 20/€ 18; 
възрастни (72 часа) - € 40/€ 37 online offer, деца от 6 до 12 г. - € 25/€ 23; 
Стюард на борда 

      
Аудио пътеводител система на 8 езика със слушалки за     еднократна употреба 
  Спирки:   
TERMINI 
SANTA MARIA MAGGIORE 
COLOSSEO 
CIRCO MASSIMO 
PIAZZA VENEZIA 
ISOLA TIBERINA 
SAN PIETRO 
CASTEL SANT’ANGELO 
TREVI 
BARBERINI 

Билети Валидност Цена 
Билет за възрастни                  24 часа 

             online offer 
€ 22 
€ 20 

Билет за деца от 6 до 12 г.                  24 часа 
          online offer 

€ 14 
€ 13 

Билет за възрастни                 48 часа 
            online offer 

€ 27 
€ 25 

Билет за деца от 6 до 12 г.                 48 часа 
            online offer 

€ 17 
€ 16 

Билет за възрастни             72 часа 
            online offer 

€ 32 
€ 30 

Билет за деца от 6 до 12 г.                  72 часа 
            online offer 

€ 20 
€ 19 

 
За деца от 0 до 5 г. (ненавършени) билетът е безплатен! 

http://www.romeopentour.com/
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Roma Cristiana Open Bus&Walking Itineraries. 
Уеб сайт: www.romeguide.it 

 
 

Билети Валидност Цена 
Билет "Christian Rome 24 h"                  24 часа              € 20 
Билет "Christian Rome 48 h"                 48 часа          € 22 
Карта "Vatican and Rome"                1 ден             € 21 
Карта "Vatican and Rome"            3 дни             € 33 
Еднократен билет за панорамна обиколка без 

слизане 
                
             

€ 14 

 
За деца от 0 до 10 г.  и инвалиди билетът е безплатен! 

   

       Начална спирка - гара Термини 8,40 - 19 часа (зима от 9,00 ч.) и  
базиликата Св. Петър 9,15 – 19,00 часа (зима от 09,30 часа) 

        Честота - на всеки 20 минути 
 Отстъпки за музеи: НЕ 

Оферта: Roma Cristiana + безплатен градски транспорт за 1 ден или 3 дни 
 

Аудио пътеводител система на 8 езика  
 

Спирки:   
 
San Pietro in Vaticano (Via della Conciliazione, 44) 
Palazzo della Cancelleria (Corso Vittorio Emanuele II, 178) 
Santa Maria ad Martyres Pantheon (Via delle Botteghe Oscure, 
32) 
Santa Maria in Aracoeli (Piazza Venezia) 
Santa Maria degli Angeli (Via Vittorio Emanuele Orlando, 70) 
Stazione Termini (Piazzale del Cinquecento) 
Santa Maria Maggiore (Via Liberiana, 16) 
San Giovanni (Via Merulana, 169) 
Colosseo (Via di San Gregorio) 
Circo Massimo (Piazzale Ugo La Malfa) 
San Bartolomeo all'Isola Tiberina (Piazza di Monte Savello) 

 P
alazzo Farnese (Lungotevere dei Vallati, 7) 
 

http://www.romeguide.it/


   
 
 
 
 
 

- 81 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Между история и легенда, мит и красота, Рим е запазил своя безкраен чар и 
ненадминати чудеса. От древни времена до Средновековието, от Барока до наши дни, 
Вечният град продължава да свети с магическото си великолепие. 
Уеб сайт: www.roma.city-sightseeing.it  

 Билети Валидност Цена 
Билет за възрастни  
Маршрут А  

   24 часа 
    48 часа 
    72 часа 

€ 20 
€ 25 
€ 32 

Билет за деца от 6 до 15 години 
Маршрут А 

    24 часа 
    48 часа 
    72 часа  

€ 12 
€ 15 
€ 18 

Семеен билет (2-ма възрастни с 1 дете) 
Маршрут А 

    48 часа 
    72 часа  

€ 60 
€ 76 

Семеен билет (2-ма възрастни с 2 деца) 
Маршрут А 

    48 часа 
          72 часа 

€ 70 
€ 88 

Семеен билет (2-ма възрастни с 3 деца) 
Маршрут А 

     48 часа 
     72 часа 

€ 80 
       € 100 

 
За деца от 0 до 6 г. билетът е безплатен! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Два маршрута А и В 

Целогодишно маршрут А 
Начална спирка А Термини – Марсала 9,00 – 19,00 на 20 мин.(16,30 зима) 
Начална спирка В Largo di Villa Peretti 8,45 – 18,30 на 45/60 мин. (15,45 зима) 
Продължителност на една обиколка – около 100 мин. 
 

Отстъпки за музеи: НЕ 
 

Осигурен достъп за лица с увреждания 
Аудио пътеводител система на 8 езика 

  
      Спирки:  
 Santa Maria Maggiore 
 Colosseo 
 Circo Massimo 
 Piazza Venezia 
 Vaticano 
 Fontana Di Trevi 
 Piazza di Spagna – спирката важи за неделите и празниците 
 Piazza Barberini 

http://www.roma.city-sightseeing.it/
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С Ciao Roma Open Tour  може да посетите най-вълнуващите места в Рим: Piazza 
Navona, Ara Pacis, Piazza del Popolo, Fontana di Travi, Basilica di San Pietro, Bocca 
della Verità, Arco di Costantino, Galleria Borghese, Trinità dei Monti, Palatino, Via 
Condotti, Colosseo, Via Veneto, Piazza Barberini, Piazza di Spagna, Villa Borghese, 
Campidoglio, Musei Vaticani 
Уеб сайт: www.ciaoromaopenbus.com 

 

Билети Валидност Цена 
Билет за възрастни 
Панорамна обиколка 

    24 часа                
    48 часа 

€ 20 
€ 27 

Билет за деца до 12 годишна възраст      24 часа                
    48 часа  

€ 12 
€ 16 

Специална оферта за следобедна обиколка (след 

13,15 ч.) – възрастни 
    24 часа € 15 

Специална оферта за следобедна обиколка (след 

13,30 ч.) - деца до 12 г. 
    24 часа € 10 

Еднократен билет за възрастни         За една  

обиколка 
€ 12 

Еднократен билет за деца до 12 г.  За една обиколка            € 8 

 
За деца от 0 до 5 г. билетът е безплатен! 

       Седем дни в седмицата  
      Начална спирка Piazza dell’Esquillino 8,45 - 19,45 часа 

Честота - на всеки 30 минути 
Аудио пътеводител 
Отстъпки за музеи: НЕ 
 

       Спирки:  

 Via Ludovisi/ Via Veneto 
 Stazione Termini 
 Piazza Venezia/ campidoglio 
 Colosseo 
 Circo Massimo/ bocca della verita 
 Isola Tiberina/ bocca della verita 
 Citta del Vaticano 
 Piazza Augusto Imperatore/ ara pacis 
 Via del Tritone 

http://www.ciaoromaopenbus.com/
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Кратка информация за 40-те ТОП забележителности на Рим 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Базиликата Сан Джовани ин Латерано (Basilica di San 
Giovanni in Laterano) 
Това е най-старата от 4-те папски базилики. До нея се 

издига най-високият египетски обелиск в света, датиращ 
от 15 в.пр.Хр. До базиликата са Свещените стъпала, за 

които се вярва, че Христос е изкачил в двореца на Пилат 

Понтийски в Йерусалим.  

 

Базиликата Сан Клементе  
(Basilica di San Clemente) 
Тук е гробът на Св. Кирил. Базиликата се отличава още с 

това, че е на 3 нива – базилика от 12 в. над земята; 

базилика от 4 в. под земята; храм на езическото божество 
Митра и римски сгради от 1-2 в. в третото подземно ниво. 

 

Базиликата Сан Пиетро ин Винколи 
(Basilica di San Pietro in Vincoli) 
В базиликата се съхраняват веригите, с които Св. Петър, 

бил окован в Йерусалим. Оттук идва и името й – Свети 
Петър в окови. Църквата е известна още със статуята на 

Мойсей, дело на великия Микеланджело. 

 

Базиликата Санта Мария Арачели  
(Basilica di Santa Maria in Aracoeli) 
Името на базиликата означава Богородица от Небесния 

олтар. Тук се съхранява малка дървена статуя на бебето 
Исус, за която се вярва, че притежава чудодейни 

лечителни сили. 
 
 

 

Базиликата Санта Мария Маджоре 
(Basilica di Santa Maria Maggiore) 
Това е най-голямата църква в Рим, посветена на Дева 

Мария. Оттук произлиза и името й, което означава 
Богородица Велика. До църквата ще откриете колона със 

статуя на Мадоната с младенеца и древен обелиск, идващ 

от гробницата на император Август.  
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Базиликата Свети Петър 
(Basilica di San Pietro) 
Базиликата е разположена в сърцето на Ватикана. От 
огромния й купол, който е дело на Микеланджело, се 

разкриват едни от най-добрите гледки към Рим и 

Ватикана. В църквата се намира и единствената творба 

на Микеланджело, подписана от него – скулптурата 
Пиета. Тук е и бронзовата статуя на Св. Петър, която 

посетителите докосват за късмет.  
 

 

Бани на Диоклециан 
(Terme di Diocleziano) 
Това са най-големите римски бани, строени някога. До 
днес са съхранени части от тях, вплетени в сграда на 

Националния музей и църква, проектирана от 

Микеланджело. Пред нея е площад Република с 
красивия фонтан на наядите.  

 

Бани на Каракала 
(Terme di Caracalla) 
Баните, завършени от император Каракала, били най-
богато украсените римски терми с най-скъпия мрамор, 

най-красивите скулптури и най-грамадните колони. До 
наши дни са запазени части от стените и мозайки с 

фигури. 

 

Ватиканските музеи  
(Musei Vaticani) 
Ватиканските музеи са огромен комплекс от няколко 

музея с картини, скулптури, папамобили, нумизматика 
и много други. Те обаче са прочути най-вече с 

параклиса Сикстинската капела, чийто таван и една от 

стените са изрисувани от Микеланджело.  

 

Вила Боргезе 
(Villa Borghese) 
Това е най-големият обществен парк в Рим с 

изкуствено езеро, храмове, фонтани, статуи, 

зоологическа градина и музие. Перлата на парка е 
Галерия Боргезе, където са изложени едни от най-
прочутите скулптури на Бернини – „Аполон и Дафне“, 

„Плутон и Прозерпина“ и „Давид“. 
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Градините Пинчо 
(Giardini del Pincio) 
Градините Пинчо са известни със своите 228 бюста 
на италиански личности, необикновен воден 

часовник и древен обелиск. Последният бил 

издигнат по нареждане на император Адриан в памет 
на неговия любим Антиной.  

 

Е. У. Р. 
(E. U. R.) 
Е. У. Р. е квартал на Рим, построен по идея на 

Мусолини. Тук ще видите „Квадратния Колизеум“, 
църква и Конгресен палат, които са вдъхновени от 

Колизеума, базиликата Св. Петър и Пантеона. В Е. У. 

Р. е и Музеят на римската цивилизация, където е 

изложен огромен макет (20х20 метра) на древен Рим. 
  

 

Капитолийските музеи  
(Musei Capitolini) 
Сред най-известните експонати тук са бронзовата 

Вълчица с Ромул и Рем, оригинална конна статуя на 
Марк Аврелий от 2 в., фрагменти от колосална 

статуя на император Константин, както и 

„говорещата статуя“ Марфорио. 

 

Колизеумът 
(Colosseo) 
Докато Колизеумът съществува, ще го има и Рим 
гласи древна легенда. И до днес Колизеумът – 
огромен амфитеатър от 1 в., е символ на града и едно 

от новите Седем чудеса на света. В оригиналния си 

вид древната арена включвала 240 арки, 80 входа и 
събирала над 50 000 души. 

 

Колоната на Марк Аврелий 
(Colonna di Marco Aurelio) 
Построена е през 2 век, в чест на Марк Аврелий – 
един от „Петимата добри императори“. 
Първоначално тя била увенчана със статуя на Марк 

Аврелий, която след като изчезва, е заменена с лика 

на Св. Павел. Близо до колоната ще откриете древен 

египетски обелиск и останки от Храма на Адриан – 
друг от „добрите императори“. 
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Крепостта Сант Анджело 
(Castel Sant’ Angelo) 
Мистериозната крепост е била мавзолея на император 
Адриан, затвор и папско убежище. Посетителите 

могат да минат по тайния коридор, свързващ Сант 

Анджело с Ватиканските палати, да разгледат града 
от върха на Ангелската тераса и да се разходят по 

моста, над който „бдят“ 10 ангела, държащи символи 

на Страстите Христови.  
 

 

Монументът на Виктор Емануил II 
(Monumento a Vittorio Emanuele II) 
Монументът с прозвищата „пишещата машина“ и 

„сватбената торта“ е открит по повод навършването 

на 50 години от създаването на обединена Италия, 

начело с крал Виктор Емануил II. Сградата е дом на 
няколко музея, а на върха й е Терасата на 

колесниците, която предлага едни от най-
зашеметяващите гледки над града. 
  

 

Националният музей  
(Museo Nazionale Romano) 
Националният музей се помещава в 4 отделни сгради. 

Сред тях най-популярен е Палацо Масимо, където ще 

видите древна статуя на първия император Август, 

открита до Колизеума, както и оригинални стенописи 
от Вилата на Ливия – съпругата на Август. 
 

 

Олтар на мира 
(Ara Pacis) 
Олтарът на мира е религиозен паметник, поръчан от 

император Август. През вековете той изчезва под 

наносите на река Тибър, но впоследствие е открит, 
възстановен и изложен в стъклен павилион – музей. 

До него ще видите останки от мавзолея на Август. 
 
 

 

Палатинският хълм 
(Monte Palatino) 
Палатинският хълм е известен като люлката на Рим, 

тъй като именно тук Ромул и Рем били намерени от 

легендарната вълчица. Днес той е покрит с останки от 
императорски дворци и храмове. Тук имате 

уникалната възможност да се разходите в дома на 

първия император – Август и да разгледате фрески, 

които са на повече от 2000 години. 
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Пантеонът 
(Pantheon) 
Пантеонът е най-добре запазената древна римска 

сграда. От езически храм той бил превърнат в 
християнска църква, чийто купол и до днес 

впечатлява с колосалните си размери и с „окото в 

небето“ – отвор с диаметър 9 м. 
 

 

Площад Барберини 
(Piazza Barberini) 
Пиацата, чието име произлиза от аристократичната 

фамилия Барберини, е известна с Фонтана на Тритона 
и Фонтана на Пчелите. До площада е и Ренесансовият 

дворец Палацо Барберини, който функционира като 

Национална галерия за древно изкуство. 
  

 

Площад Венеция 
(Piazza Venezia) 
Пиаца Венеция представлява натоварено кръгово 
кръстовище, обградено от Палацо Венеция (откъдето 

идва името на площада), неговото копие Палацо 

Дженерали, Палацо Бонапарте, в който е живяла 
майката на Наполеон и Монумента на Виктор 

Емануил II. 

 

Площад Дел Пополо 
(Piazza del Popolo) 
В средата на Площада на народа се издига вторият по 

възраст египетски обелиск в Рим, заобиколен от 4 

лъва. В единия край на пицата е църквата, появяваща 
се в трилъра „Ангели и Демони“ – Санта Мария дел 

Пополо, а срещу нея са Симетричните църкви.  
 

 

Площад Испания 
(Piazza di Spagna) 
Испанските стъпала, френската църква, древният 

римски обелиск, фонтанът – лодка, дизайнерската 

улица, Колоната на непорочното зачатие и 
възможността да видите папата тук - на 8 декември 

превръщат площад Испания в абсолютен магнит за 

туристите.   
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Площад Кампидолио 
(Piazza del Campidoglio) 
Площадът е по дизайн на Микеланджело. В средата 
му е конната статуя на император Марк Аврелий, 

заобиколен от кметството и Капитолийските музеи. 

До пиацата води необикновена рампа от широки 
стъпала – Кордоната, „охранявана“ от лъвове и 

митологичните братя Кастор и Полукс. 
 

 

Площад Кампо де Фиори 
(Piazza di Campo de’ Fiori) 
За да видите площада в най-ярката му светлина, то 
непременно го посетете сутрин. Тогава малката пиаца 

се превръща в оживен пазар за зеленчуци, плодове и 

риба. В средата й се издига статуя на Джордано 

Бруно, който бил изгорен на клада именно тук. 
  

 

Площад Куиринале 
(Piazza del Quirinale) 
Площад Куиринале се намира на върха на най- 
високия от 7-те хълма в Рим., носещ същото име. 
Насред пиацата се издига Фонтанът на митологичните 

братя Диоскури, заобиколен от Конституционния съд, 

бившите папски конюшни и Президентството. 

 

Площад Навона 
(Piazza Navona) 
Навона е една от най-красивите пиаци в Рим. 

„Перлата“ тук е шедьовърът на Бернини – Фонтана на 

четирите реки с древен обелиск и 4 статуи, 
символизиращи Дунав, Ганг, Нил и Рио де ла Плата. 

От двете му страни са Фонтаните на Мавъра и на 

Нептун.  
 

 

Площад Свети Петър 
(Piazza San Pietro) 
Огромният Ватикански площад пред базиликата 

Свети Петър събира до 400 000 души. Именно тук 
папата дава обществени аудиенции и приветства 

хората от прозореца на дома си или от балкона на 

базиликата. Около площада се извиват две полукръгли 
колонади, които символизират протегнатите ръце на 

църквата, прегръщащи света.   
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Площад Фарнезе 
(Piazza Farnese) 
Площадът дължи името си на Палацо Фарнезе, 

построен за кардинал Алесандро Фарнезе. Днес той 
се използва от Френското посолство. Пред него са 

фонтаните-близнаци, които са изградени от гранитни 

вани, взети от древните Бани на Каракала. 
 

 

Римският форум 
(Foro Romano) 
Римският форум бил центърът на древен Рим и на 

цялата Римска империя. Въпреки че днес голяма част 

от форума е разрушена, тук все още величествено се 

издигат триумфални арки, колони, храмове, както и 
древния Сенат. 
  

 

Свещеното място на площад Аржентина  
(Area Sacra di Largo Argentina) 
Мястото на площад Аржентина е определяно като 

свещено, тъй като в началото на 20 в. тук били 

открити останки от 4 древни храма, наречени A, B, C 
и D. Именно тук Юлий Цезар станал жертва на 
заговор и бил убит от група сенатори. Днес мястото е 

известно и със стотиците котки, които живеят след 

руините. 

 

Стената на Аврелиан 
(Mura Aureliane) 
Крепостната стена, построена по инициатива на 

император Аврелиан, била дълга 19 км. И включвала 

18 защитни порти. До наши дни са запазени около 2/3 
от сетната, като особено внушителни са Порта Сан 

Себастиано и Порта Сан Паоло. До последната се 

издига масивна пирамида в египетски стил – 
някогашен мавзолей на римски магистрат. 
 

 

Театърът на Марцел 
(Teatro di Marcello) 
Това е единственият запазен до днес театър от древен 

Рим. Започнат от Юлий Цезар, той бил завършен от 
император Август, който го посветил на своя 

племенник Марцел – сина на сестра му Октавия.    
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Трастевере (Trastevere) 
Трастевере (в превод отвъд Тибър) е живописен 

квартал с тесни калдъръмени улички и стари сгради, 
особено популярен с многобройните си китни 

заведения за хранене. Част от Трастевере е хълмът 

Джаниколо, където ще откриете бюст на Капитан 

Петко Войвода. 
 

 

Фонтанът Треви (Fontana di Trevi) 
Това е най-известният и може би най-красивият 

фонтан в Рим. Местно поверие гласи, че ако хвърлите 

монета във фонтана, заставайки с гръб към него, това 

ще ви осигури завръщане във Вечния град. До 
фонтана е църквата Св. Св. Викентий и Анастасий, 

която през 2002 г. е предоставена на българската 

общност. 
  

 

Форо Боарио (Foro Boario) 
Форо Боарио (Бичи Форум) бил най-древният форум 

в Рим, представляващ оживен пазар за добитък. Днес 

мястото привлича посетители с Устата на истината 
– мраморен диск с релеф на лице. Според легендата, 

ако човек излъжел и си пъхнел ръката вътре, тя била 

отхапана – функция, която и до днес хиляди туристи 

неуморно проверяват. 
 

 

Форумът на Траян (Foro di Traiano) 
Това е най-добре запазеният от Императорските 
форуми – серия от площади с внушителни 

монументи. След тях най-съхранени са Колоната на 

Траян, ознаменуваща победата му над Дакия и 
Пазарът на Траян, който в миналото представлявал 

търговски и административен комплекс, а днес е 

музей, посветен на Императорските форуми. 
 

 

Църквата Джезу (Chiesa del Gesu) 
Джезу (Исус) е най-старата йезуитска църква в света. 

Най-впечатляващата част от църквата е фреската на 

тавана – Триумфът на Светото Исусово име. Тя е 

сравнявана по красота и майсторство със стенописите 
на Микеланджело в Сикстинската капела. Всеки 

следобед тук може да наблюдавате и как една от 

картините в интериора се отмества, за да разкрие 
внушителна статуя на Игнасио Лойола – бащата на 

йезуитите. 
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Настоящето и бъдещето се сътворяват ежедневно в Милано - най-

изобретателната европейска столица. Всичко около Милано е свързано с дизайнери и 

мода от най-висока класа. Разнообразието от магазини и модерни барове е огромно. 
Театрите и кината, както и многообещаващите клубни сцени и изкушаващите 

ресторанти процъфтяват в тази модна среда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Милано е главният град на Северна Италия и вторият по големина в страната, 

разположен в близост до река По в равнините на Ломбардия, най-населеният и развит 

италиански регион и един от най-развитите в Европа. Самият град има население от 

1,3 милиона души, но заедно с обграждащите го предградия то се равнява на около 4 

милиона – най-гъсто населената област в Италия.  
 
Въпреки че Милано е смятан за най-модерният италиански град, символ на „нова 

Италия“, и той,  както повечето свои събратя,  има древна история. Милано е основан 

от келтски племена около 600 г. пр. Хр. Когато римляните завладели града, го 

прекръстили на Медиолано – земята в средата.  Благодарение на стратегическото си 

разположение – по средата на плодородната долина на река По, градът бързо се 

превърнал във важен търговски център в Римската империя.  
 
Днес Милано се определя като икономическото сърце на Италия. Почти всичко се 

върти около текстилната индустрия. Най-известните дизайнери и модни къщи са 

разположени тук.  Районът около ул. Монтенаполеоне и ул. Дела Спига е ядрото на 

модната индустрия и дом на много маркови магазини. В историческия център са 

голяма част от забележителностите на града, включително катедралата Дуомо и 

операта Ла Скала. Навали – до каналите, е интригуващ квартал с нощния живот и 

художествената Академия Брера. Милано е родина на автомобилния концерн „Алфа 

Ромео”, както и на двата футболни гранда „Милан” и „Интер”.Милано е известен и с 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.nasamnatam.com/grad/Rim.html
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това, че има много банки. Почти на шега местните казват, че на една банка се пада по 

един музей на изкуството. 
Градът се гордее с огромния изложбен център „Фиера ди Милано” с Италианската 

стокова борса. По размерите им и архитектурния разкош може да се разбере, че 

Милано е средище на най-големите корпорации на Италия и Европа. Неслучайно тук е 

и университетът „Бокони”, основан през 1902 г. и определен за най-реномираното 

италианско учебно заведение за подготовка на специалисти по икономика и 

мениджмънт.  
Още със стъпването си в Милано ще бъдете завладени от динамиката и 

грандиозността, които този мегаполис излъчва. Без значение дали ще се разходите по 

централния площад „Пиаца дел Дуомо”, където се намират някои от най-
внушителните и натоварени с историческо значение сгради, дали ще се потопите в 

очарованието на някоя италианска опера в един от най-престижните световни оперни 

театри „Ла Скала” или ще направите една шопинг обиколка на търговската зона около 

улица „Монтенаполеоне”, където на площ от близо 4 декара можете да намерите най- 

 

модните стоки, Милано ще ви завладее мигновено и безвъзвратно. Той е приказен и с 

предложенията си за разходка. По центъра има квартали с тесни улици, които много 

напомнят на Венеция. Те са тихи и спокойни и дори безмълвни пред суетата на 

туристите и местните жители. Тук-там се виждат кафетерии или антиквариати, които 

очакват поредния клиент. Милано е палитра от музеи, църкви, исторически 

паметници и културни обекти. Трябват ви само достатъчно време и желание, за да ги 
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опознаете. И все пак, има места, които със сигурност трябва да видите, преди да си 

тръгнете. 

А сред многобройните сгради в бароков и готически стил, се издигат шедьоври на 

модерната архитектура, които са израз на футуристичните тенденции, така силно 

изразени в Милано. Потопете се в динамиката на този космополитен град и изживейте 

посещението си в него като своя собствена приказка – една магнетична атмосфера, 

която само италианските градове могат да създадат. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Площад „Пиаца дел Дуомо” 
 
Емблемата на Милано и негово вечно туптящо сърце е площад „Piazza del Duomo“. На 

обширната му правоъгълна площ среща си дават религията, изкуството, историята и 

новото време, представени от грандиозни сгради и неспирен поток от посетители.  
 

Именно тук се намира втората по големина католическа катедрала в света – Duomo di 
Milano, издигната на мястото на древен църковен храм от V в. и за чието окончателно 

завършване били необходими близо 500 г. (от 1386 до 1805 г.). В нея на  26 май 1805 

г. за крал на Италия е коронясан Наполеон Бонапарт. Изумителното чудо на 

архитектурата Duomo di Milano е изваяно от бял мрамор и обединява различните 

стилове в строителството, наложили се през годините. В Миланската катедрала са 
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„вградени“ 3400 статуи, а на върха на най-високата й кула, като пазителка на града, 

бди позлатена статуя на Дева Мария.  
 
Не си мислете, че това е всичко – асансьор и стълби ще ви отведат до покрива на 

храма, откъде се разкрива главозамайваща гледка към красотите на Милано. Именно 

тази катедрала режисьорът Федерико Фелини избира за централен „образ“ във филма 

си „Чудото в Милано“ и така я увековечава във времето. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В средата на площада като символ на града се издига паметникът на крал Виктор 

Емануил II на кон. На "Дуомо" миланци посрещат Рождество Христово, Нова година 

и всички празници от италианския календар сред ослепителна украса и фойерверки. 

Смесицата от австрийска, френска и италианска култура придава допълнително 

очарование на този площад, смятан за един от най-красивите в Европа. 
 
Другата забележителна сграда на „Piazza del Duomo“ е изградената от стъкло и чугун 

покрита търговска галерия „Виктор Емануил“, която свързва площада с театър „Ла 

Скала“. Построена е в периода 1867 – 1878 г. и е кръстена на италианския крал 
Виктор Емануил II, който я открива тържествено на  1 януари 1878 г. Внушителната 

Триумфална арка е своеобразен вход на покритата галерия "Виктор Емануил II". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galleria Vittorio Emanuele II е сред първите в Европа архитектурни съоръжения от 

стъкло и метал и първата стъклена улица. Представляваща пешеходна и пазарна 

галерия със сводове, тя се намира в най-северната част на площад „Дел Дуомо". 

Галерията се състои се от два коридора, украсени с арки, които се пресичат в купол с 

кръстовидна форма, и приютява безброй бутици, ресторанти, кафенета, книжарници и 

антикварни магазини. 
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Строителството на галерията е завършена през 1877 и оттогава е известно място за 

пазаруване. Наред с много скъпи магазини, ресторанти и барове, тук се помещава и 

свръхмодерният хотел „Town House Galleria" с най-скъпите стаи в Милано. 

Туристите се спират точно в центъра на галерията и се въртят три пъти на пета върху 

нарисувания бик на мраморния под. Снимките са част от атракцията на всеки един 

гост. 

На  „Piazza del Duomo“ се издигат и величествените дворци Палацо Реале и Палацо 

Карминати, които днес функционират като музеи, в които можете да разгледате 

прекрасни сбирки с произведения на изкуството.  

 
 

Освен това площадът е предпочитаното 

място за провеждане на важни събития 

и мероприятия, за разходка и бизнес 

срещи, за туристически атракции.  
 
 
„Виа Данте” - местните жители я 

определят като улицата на шика. Тук са 

бутиците на най-прочутите корифеи на 

модата - Армани, Долче и Габана, 

Версаче, Прада, Ферети, Сеньора 

Крициа.  

Търговската улица е следващото атрактивно място за всеки гост в Милано. Може 

нищо да не си купите, но пък изживяването да се разходите и да разгледате витрините  

е невероятно. Тук луксът е по-скоро закодиран в цените на дрехите, материите и 

моделите, изработени по последната модна тенденция. Витрините не са крещящи, а 

изчистени до минимализъм и стилно комбинирани.  

Палацо Реале в Милано 
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Изискани и елегантни бутици има и по улиците Монтенаполе, Санто Спирито, 
Дурини и Сант Андреа.  

Санта Мария деле Грацие 
 
„Santa Maria delle Grazie“ е църква в 

Милано, Италия, обявена за един от 

обектите на световното културно 

наследство. В трапезарията на църквата се 

намира стенописът "Тайната вечеря" на 

Леонардо да Винчи.  
 
Дукът на Милано Франческо I Сфорца 

заповядва да се построи доминикански 

манастир и църква на мястото, където е 

имало малък параклис, посветен на Дева 

Мария. Главен архитект е Гуинифорте 

Солари. Манастирът е завършен през 1469. 

Новият дук Людовико Сфорца 
решава църквата да бъде семеен 

параклис и гробница за фамилията 

Сфорца. Съпругата на Людовико 

Беатрис д'Есте е погребана в 

църквата през 1497. Счита се, че 

апсидата на църквата е дело на 

Донато Браманте. Въпреки, че няма 

реални доказателства за този факт, 

Браманте е живял в Милано по това 

време и е цитиран в документите на 

църквата (доставка на мрамор през 

1494).  
 

През 1796 г. Наполеоновата войска използвала трапезарията на манастира за 

конюшня. По-късно в помещението складирали сено. По време на Втората световна 

война след атака на съюзническите сили англо-американски бомбандировачи уцелват 

църквата и манастира. Покривът на трапезарията е унищожен, но няколко стени 

оцеляват, включително и тази, на която е "Тайната вечеря". Картината била защитена 

с чували с пясък, но пострадала сериозно. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F_%28%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1469
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/1497
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/1494
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В своя "милански период" Леонардо да Винчи изписва стената на магерницата в 

манастира "Санта Мария деле Грацие" с шедьовъра "Тайната вечеря". Рисува го 

почти три години (от 1494 до 1497 г.), но 

остава в града цели седемнадесет.  
 
Леонардо е изобразил Исус Христос с 

апостолите по време на последната им 

вечеря преди неговата гибел. Творението 

му е известно като най-печалната картина в 

света. Реставрираната фреска може да се 

види, но изискването е в трапезарията да 

не влизат повече от 25 души за по 15 мин. 

Желаещите да видят отблизо „Тайната 

вечеря” са много, но билетите трябва да се 

купят няколко месеца по-рано, защото 

биват разпродавани предварително. 
 
Освен че е разкрасявал балните зали и спалните на благородниците с картини и 

фрески, в "Сфорцеско" Леонардо да Винчи се изявява и като инженер с проекти за 

строителни съоръжения, летателни и бойни машини, на различни механизми и други 

чудеса.   

Крепостта Сфорцеско 
 
Сфорцеско (Castello Sforzesco) е 

внушителна крепост, около която 

се намира най-популярният парк в 

града Семпионе. Някога е била 

резиденция на кралските фамилии 
и също така е изпълнявала 

защитни функции за града, а днес 

е дом на няколко музея и 

колекции на изкуството.  
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Възстановен след бомбардировките, сега Кастело Сфорцеско е музей на 

изобразителното изкуство. В една от залите му е запазен стенопис на Леонардо да 

Винчи. Тук е и недовършеното произведение на Микеланджело „Пиета Ронданини”. 
Този факт предизвиква интерес сред посетителите. През 1555/56 г. – скулпторът 

започва Пиета Ронданини. Идейният му замисъл е бил да придаде в творбата 

драматичното човешко състояние. Недовършената скулптура е определяна като 

прощален разговор на Микеланджело с мрамора – великият ваятел като че ли е 

вложил в нея целия синтез на унинието, самотата и страданието, с които е белязан 

животът му. Ако трябва да сравним творбата му с първата - Пиета в Рим, която го 

прави известен, то последната е като незавършен апотеоз на страданието в живота.  
 
Името на твореца обаче събира любопитните 

погледи на туристите и те със сигурност се 

замислят над посланието му. Може би и затова 

най-много се заседяват пред скулптурната група и 

правят снимки.  
 
В двора на големия замък посетителите си избират 

място за почивка или си правят снимки, за да 

увековечат спомените си. На север от замъка 

започва паркът Семпионе, най-големият в 

Милано. За него се полагат грижи, за да могат и 

местните жители и гостите на града да се радват на 

зеленината и чистотата му. Вечер вратите му се 

заключват. Тук през почивните дни италианците 

идват на разходка или пикник. Общината пък 

винаги се грижи за тяхното настроение и 

организира концерти, които продължават до късно, но затова пък всички могат да 

разпускат и да се насладят на приятна музика. 
 
Освен това има шатри, които предлагат вкусна храна и напитки. Тук хората се 

разполагат и сядат покрай дълги маси и пейки, където дори могат да се запознаят. 

Майстори на стъкло пък демонстрират своите умения и предлагат уникални рично 

изработени бижута. Сред подредените щандове в парка имат кожари, ножари, 

майстори на продукти, приготвени по еко технологии. Не липсват и късметчета, които 

човек може да си закупи срещу едно евро от щандовете на занаятчиите. 
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                                              Сант’Амброджо  
 

Ако искате да се отдадете на 

религията, то сте попаднали на 

точното място – още през IV в. по 

инициатива на архиепископ Св. 

Амброзий са построени 4-те базилики 

Св. Амброджо, Св. Назарет, Св. 

Симплиций и Св. Есторгиус, които 

днес изпълняват ролята на 

своеобразни порти на Милано. 
 
Сант’Амброджо (Basilica di 
Sant'Ambrogio) е светецът покровител 

на града. Величествена готическа 

базилика носи неговото име, както и 

площадът. Кореняците почитат 

Сант’Амброджо на 8 декември, това е официалният празник на Милано.  
 
В близост е разположена част от някогашна порта, тук се събират млади хора и си 

говорят, туристи се снимат или похапват. Всъщност базиликите в този град са много. 

Не случайно някога Милано е бил определен като свещено място. Храмовете се 

изпълват с туристи и всяко едно място от тях е достъпно. Така и чужденецът може да  
 
 
се докосне до историята на готическата сграда, до светците, до хората, които са 

помогнали за изграждането на храма.  
 
 
Оперен театър "Ла Скала" 
 
„Ла Скала” е световноизвестен театър – опера, построен през 1776 – 1778 г. по проект 

на архитекта Джузепе Пиермарини. Прочутият оперен театър е кръстен на името на 

църквата Санта Мария дела Скала, на чието място е издигнат. Първата постановка, 

след откриването му на 3 август 1778 година, е опера на Антонио Салиери. 
 
Сградата е в неокласически стил, а зрителната зала притежава изключителна 

акустика. В нея са съчетани ролята на театър с удобствата, които се предлагат на 

зрителите. Зданието е с ширина 38 м и дължина 100 м. В първоначалния му вид в 

средата на фасадата е бил издигнат портал за приемане на карети. Залата има форма 

на подкова и е оцветена в златни, сребърни и бели тонове. Местата за зрителите са 

разположени на пет етажа с галерия и ложи. Операта разполага с 194 ложи и една 

кралска ложа. Всички от тях са свързани с коридори. Зад тези ложи е имало още един 

ред такива, които в първите години от отварянето на театъра са разполагали с маси за 

игра на карти и където са се предлагали напитки. От 8 до 10 места са се помествали 

във всяка ложа. Пред оперния театър се издига статуята на великия ренесансов 

откривател и артист Леонардо Да Винчи.  
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Сцената в оперния театър „Ла Скала” е малка. В началото партерът не е бил 

оборудван за зрители и са поставяни допълнително столове по време на 

представления. Това не е било съвсем комфортно, тъй като за осветлението на ложите 

са се използвали свещи, восъкът от които капел именно на партера. 
 
До края на XVIII век сградата е използвана за различни представления и събития – 
балове, куклени представления, драматични постановки. Имало е голям интерес и към 

четирите оперни годишни сезона – пролетен, летен, есенен и карнавален. В периода 

на карнавалния сезон са поставяни балети и сериозни оперни представления, а по 

време на останалите сезони – развлекателни, леки опери.„Ла Скала” се превръща в 

основна сцена на оперната музика в Италия в началото на XIX век. В годините между 

1812 и 1820 година на сцената на оперния театър се представят премиери на оперите 

на Джоакино Росини. След 1830 години „Ла Скала” е вече най – известната опера в 

Италия и място където се представят премиери на най – прочутите оперни 

композитори в Италия – Винченцо Белини, Джакомо Пучини, Джузепе Верди и други. 
Издигането на операта „Ла Скала” струва един милион лири на Милано. Тази сума е 

дарена от 90 семейства от аристокрацията.  
През Втората световна война операта бива разрушена и е възстановена отново през 

1946 година. В следващите години сградата е реставрирана няколко пъти. След 

последния ремонт, обновената зала е открита на 7 декември 2004 година с 

представянето на операта на Салиери, както в деня когато „Ла Скала” отворя врати за 

първи път. На сцената на „Ла Скала” са се изявявали много талантливи и известни 

български оперни изпълнители (Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, Борис Христов 

и т.н). 

http://rezervaciq.com/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://rezervaciq.com/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://rezervaciq.com/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://rezervaciq.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
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Национален музей на науката и технологиите „Леонардо да Винчи“ 

 
Ако ви се ходи на музей, то 

посетете Музея на Науката и 

Технологията в Милано, където 

се съхраняват многобройните 

проекти за изобретения на 

Леонардо Да Винчи, 

или  Археологическия музей в 

Милано, където се пазят 

артефакти още от бронзовата 

епоха и където най-ясно ще 

добиете представа за историята 

на града.  

 
Потопете се в интересния свят на 

техниката. Ще видите металургични 

машини, телеграфи, телефони, истински 

електрически столове, едни от първите 

телевизори и радиа, самолети от Първата 

и Втората световна война, локомотиви, 

кораби, подводници, както и много от 

изобретенията на Да Винчи. Музеят се 

намира в центъра на града. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.peika.bg/Vinchi_l.ct_i.69479.html
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Стадион „Сан Сиро” 
 
Ако просто искате да се забавлявате, можете да видите дали на един от най-големите 

стадиони в  Европа „Сан Сиро“ не се играе някоя футболна среща.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Това е най-големият стадион в Италия. Побира 82 хиляди души. Той е дом на 

футболните отбори „Интер” и „Милан”. Добрата му акустика превръща всеки мач в 

истинско удоволствие. Всеки ден се провеждат организирани турове. Ще видите 

игрището, трибуните, както и съблекалните на футболистите. Тук се намира и 

единственият в Италия музей на футбола. 

 
 

 
 
 
Не на последно място, можете да седнете в някое уютно малко ресторантче където да 

опитате ризото по милански и особуко, както и традиционните паста и пица. Можете 

да релаксирате сред зеленината на ботаническите градини или просто да разгледате 
последните модни тенденции по витрините на най-известните модни бутици.   

http://www.peika.bg/Italiya_l.cn_i.22425.html
http://www.peika.bg/Italiya_l.cn_i.22425.html
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Венеция - урбанистична перла, изникнала от водата на венецианската лагуна още през V 

век, днес известна като градът на влюбените и една от най-популярните дестинации в 

Италия, привличащ над 20 милиона туристи годишно. 

 
Венеция е град в Северна Италия и е столица на автономния регион Венето. Градът се 

простира на площ от 412 кв.км. и включва 118 малки острова, които образуват 

Венецианската лагуна в Адриатическо море. Венеция е известна още като „Кралицата на 

Адриатика“, „Град на водата“, „Град на мостовете“ и „Град на светлината“.  
 
Градът и лагуната са включени в списъка на световното културно и природно наследство на 

ЮНЕСКО, защото Венеция е уникална както в архитектурата на сградите, така и в 

основите на самия 
град. 
 
Няма друг град като 

Венеция - има 180 

канала, 450 моста и 

великолепни 

дворци.  Около най-
големия от всички - 
Канале Гранде има 

над 170 красиви 

сгради, датиращи от 

XIII до XVIII век. 
 
 
Историята на Венеция 

започва от V в. пр. н. 

е., когато германските 

племена нахлуват в 

северна Италия и 

много хора бягат в тази трудно достъпна област в Адриатическо море. Така всъщност 

Венеция е открита от бежанци. През вековете обществото на бежанците се превръща в най-
силното търговско пристанище в Средиземно море. По време на разцвета си Венеция има 3 
000 търговски кораба и 300 други плавателни съда. След падането на Наполеон, Венеция е 

управлявана от австрийците.  През 1866 г. Венеция става част от Италия.  
 
През 1932 г. се отваря автомобилен и жп мост между града и континента. Това поставя 

началото на ускореното развитие на Венеция като туристическа дестинация. Днес 

Островната част на Венеция е известен в цял свят морски курорт и място за провеждане на 

множество международни фестивали и изложби. 

Венеция е популярна с гондолите и моторните си лодки, красивите музеи, занаятчийско 

производство на изделия от венецианско стъкло, дантели, мозайки, както и с 

корабостроене, цветна металургия, нефтопреработваща, химическа и лека промишленост. 
Някои от най-известните и интересни туристически атракции и обекти във Венеция са: 

площадът Сан Марко, Дворецът на дожите и дворецът Лонгена, базиликата Санта Мария 

дела Салуте, Канале Гранде и др. 

http://www.nasamnatam.com/darjava/Italia.html
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://www.nasamnatam.com/grad/Kan.html
http://www.nasamnatam.com/darjava/Italia.html
http://www.nasamnatam.com/darjava/Italia.html
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Площад „Сан Марко“ 
 
Площадът Сан Марко е местоположението на всички важни сгради на Венецианската 

република и е седалище на архиепископия от 19 век. На него и до днес се провеждат 

венецианските фестивали и тържества. Като централна забележителност на Венеция, 

площадът е много 

популярен сред 

туристите, 

фотографите и 

гълъбите.  
 
В действителност 
Сан Марко е 
единственото 

наистина голямо 

отворено 

пространство в целия 

град, където тесните 

улици, мостове и 

водни канали 

създават сложна 

мрежа от проходи. 
Това е едно от 

малкото места в Европа, където човешката глъч не е заглушена от звуците на 

моторизирания трафик, който тук е съсредоточен по каналите. 

Площадът е наречен от Наполеон „най-елегантният салон на Европа“. На този площад 

са разположени и най-важните сгради във Венеция, които са диктували ритъма в 

ежедневието на венецианците – Дворецът на дожите, катедралата Сан Марко, 

Камбанарията, часовника и 

сградите на Новите и 

Старите прокурации.  

Две от най-старите кафенета 

във Венеция се намират тук 
– “Флориан” /1720 г./ и 

“Куадри”/любимо място на 

лорд Байрон/. Площадът, 

подобно на катедралата, 

носи името на светеца-
покровител на града.  

В края на площада е т.нар. 

“пиацета” – малкият площад, 

където се издигат две 

колони. На върха на едната 

колона е статуята на 

крилатия лъв на Сан Марко, 

а на другата – Св. Теодор – първият патрон на Венеция.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
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Катедралата Сан Марко 
 

Базиликата Сан Марко е катедралната 

църква на Венеция, най-известната църква в 

града и един от най-бележитите примери на 

византийска архитектура. Тя се намира на 

площад "Сан Марко" в непосредствена 

близост до и свързана с Двореца на дожите.  
 
Базиликата е осветена на 8 октомври 1094 г., 

същата година, в която се вярва, че мощите 

на Св. Марко Евангелист са преоткрити в 

една колона от Витале Фалиеро, дож по 

онова време. Строежът е завършен през 1617 

г. Базиликата е дълга 76.50 м и висока 43 м. 

Първоначално тя е „параклисът“ на 

венецианските управители, а не градска 

катедрала. От 1807 г. е седалище на 

патриарха на Венеция, архиепископ на римокатолическата епархия на Венеция. Заради 
пищната си архитектура, позлатени византийски мозайки и статута ѝ като символ на 

венецианското богатство и могъщество, от 11 век насетне сградата е известна като Chiesa 
d'Oro (Златна църква). 
 
Античните бронзови статуи Конете на Сан Марко са поставени пред катедралата през 1254 

г. Те дълго време били изложени на Хиподрума в Константинопол, но през 1204 г. дож 

Енрико Дандоло ги изпраща във Венеция като част от плячката след превземането на 

Константинопол от кръстоносците.  

 
Наполеон ги откарва в Париж през 1797 г., но през 1815 г. са върнати във Венеция. След 

1990 г., след дълга реставрация, конете са поставени на съхранение в Музея на Сан Марко 

(вътре в базиликата). Конете пред базиликата са бронзови копия.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB_%281204%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB_%281204%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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Дворецът на Дожите 
 
Дворецът на Дожите е готически дворец във Венеция. На италиански език той се 

нарича Palazzo Ducale ди Венеция.  

 
Дворецът е бил резиденция на дожите на Венеция. Дожът бил владетел, който 

управлявал до своята смърт. 

Разположен е на брега на Венецианската лагуна, между нея и базиликата Сан Марко, 
в близост до пиаца Сан Марко. Строителството на сградата продължава от 1309 до 

1424 година, вероятно по проект на Филипо Календарио. Две от колоните на двореца 

са оцветени в неестествено червено. Според легендата са оцветени така, защото в 

миналото там са размазвали кръвта на тези, които са били обесени. 

Украсата на двореца е сложна и впечатляваща. Тридесет и шестте капитела на 

долната колонада са украсени с животни, цветя и символи на различните месеци в 

годината.  

Канале Гранде 

Канале Гранде (Grand canal) е най-големият канал във Венеция. Наричат го още 

Каналацо и представлява централната транспортна артерия на града. Общественият 

транспорт по него се осъществява с водни автобуси, частни таксита или гондоли. 

Единият край на канала води до лагуна близо до жп гарата Санта Лучия, а в другия 

си край води до малък залив с име Сан Марко. Между двата си края канала образува 

буквата „S”. Дълъг е 3 800 км и разделя града на две части, свързани посредством 

три моста.  

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%28%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%28%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%29


 
 
 
 

- 107 - 

По бреговете на Канале Гранде има повече от 170 здания, повечето от които датират 

от XII и  XVIII в. и демонстрират богатство и просперитет. Благородническите 

семейства са харчели огромни суми, за да покажат богатството си чрез своите 

дворци. Интересни са дворците Барбаро, Дарио, Фоскари и др. Тук се намира и 

известната базилика Санта Мария дела Салуте. 

Базиликата Санта Мария дела Салуте 

Базиликата Санта Мария дела Салуте (Santa Maria della Salute) е римокатолическа 

църква и малка базилика, разположена в областта Дорсодуро. Често са наричани 

само с името Салуте.  

Салуте е огромна, осмоъгълна сграда с два 

купола и две изключителни камбанарии от 

задната страна на зданието. Построена е върху 

100 000  дървени кола. Конструирана е с 

камъни от Истрия и марморино (венециански 

тухли, покрити с мраморен прах). На върха на 

фронтона се намира статията на Дева Мария, в 

чиято чест е построено и зданието.  

Църквата с форма на корона е построена 

именно от благодарност към Божията майка 

след избавлението на града от чумата, в чест на 

здравето. Тя се намира на входа на Големия 

канал, а от стъпалата й се открива прекрасна 

гледка към площад „Сан Марко” и 

пристанището.  
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На фасадата на базиликата има статуи на различни светци. Интериорът е осмоъгълен 

с 8 изключителни параклиса на всеки ъгъл. Трите олтара, които се намират отдясно 

на главния вход, са украсени със сцени от живота на Дева Мария. Третият олтар 

отляво е творение на известния творец Тициан. 

Мостът Риалто 

По средата на Канале Гранде се намира най-красивият венециански мост – Ponte 
Rialto. Мостът е разположен в сърцето на града и е един от архитектурните символи 

на Венеция. Мостът представлява елегантно огъната мраморна дъга, която е дълга 28 

метра. Най-високата му точка се 

намира на 7,5 м над водата, за да 

могат лодките да минават отдолу. 

Масивната структура на Риалто е 

направена от 12 000 дървени колони, 

които в продължение на 400 години го 

поддържат.  
До 1854 г. мостът Риалто е бил 

единствената възможност за 

прекосяване на канала, докато не бил 

построен мостът Академия.  Днес 

Риалто е една от най-посещаваните 

забележителности във Венеция и се е 

превърнал в център на търговската 

зона на Венеция. В магазинчетата на 

моста могат да се купят италиански бижута, текстил и прочутото стъкло от Мурано. 

Известно е, че пазаруването на моста Риалто излиза доста скъпо, но затова пък 

дарява туристите с невероятно изживяване. 
 
Рибният пазар Риалто 
 
Венецианският рибен пазар е популярна туристическа атракция, но също така е и 

сериозен пазар за храни. Всеки ден, с изключение на понеделник, там ходят, както 

домакини, така и известни готвачи, за да избират от голямо разнообразие от пресни 

риби, ракообразни и други морски дарове. 
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Мостът на въздишките 

Мостът на въздишките (Bridge of sighs) представлява закрит каменен мост, 
направен от бял варовик. Проектиран е от Антони Контино (племенника на 

архитекта, построил моста Риалто) и е построен през 1602 г. Мостът минава над Rio 

di Palazzo и свързва старите 

затвори със стаите за 

разпити в Двореца на 

дожите.  

Външната част на Моста на 

въздишките е украсена със 

светъл мрамор и е богато 

орнаментирана с красиви 

каменни релефни фигури. 

Самият мост изглежда лек и 

изящен. Особено 

очарование му придават 

големите квадратни 

прозорци с дантелена 

решетъчна украса. Но 

самото си име Мостът на 

въздишките, макар и да изглежда изключително романтичен, не дължи на стара 

любовна история.  

През Средновековието мостът е съединявал сградата на затвора с помещението, 

което се е използвало за съд. От съда осъдените били водени директно към сградата 

на затвора, състояща се от мухлясалите сутеренни помещения, от които малко хора 

са излизали живи, а още по-малко - здрави.  

Гледката към Венеция през прозорчетата на Моста на въздишките било последното 

нещо, което осъдените виждали преди да бъдат затворени. Обикновено това била 

прощалната им въздишка и 

сбогуване със слънчевата 

светлина и чистия въздух. Името 

си моста получил от Лорд 

Байрон през XIX век, именно 

защото затворниците 

въздъхвали, когато съзирали 

красотата на Канале Гранде и 

осъзнавайки, че я виждат може 

би за последен път. 

Според легендата прочутият с 

любовните си авантюри 

Джакомо Казанова също 

преминал през моста, който, за 

разлика от много други, е успял 

да избяга от мрачния венециански затвор. 

Музеят на стъклото 

http://4.bp.blogspot.com/-FSKNt3BRUqM/T-DVJLqN33I/AAAAAAAAI9E/5bOo76OWDng/s1600/548%D0%B1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-DdBToZP68tM/T-DVfldW2_I/AAAAAAAAI9c/mzUxu8MRKzg/s1600/546%D0%B1.jpg
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Музеят на стъклото е разположен на остров Мурано. Основан е през 1861 г. в Palazzo 
Giustinian – един от големите дворци в Лагуната на Венеция. Музеят е разделен на 3 

отделни секции: в първата е изложена археологическа колекция, включваща ценни 

предмети на стъкларското изкуство от Египетско и Далматинско стъкло; втората 

секция съдържа предмети произведени между XVIII и XIX век; в третата секция на 

музея са изложени продукти на съвременното и индустриално стъкларско 

производство. 

В този интересен музей могат да се видят инструменти и материали на стъкларското 

производство, както и да се проследи през какви етапи е преминал в развитието си 

стъкларския занаят и индустрия 

през вековете. 

Самият остров Мурано е по-скоро 

архипелаг от седем малки острова, 

свързани с поредица от мостове и 

канали. Разположен само на 15 

минути от северния бряг на 

Венеция и лесен за достигане с 

ферибот, Мурано привлича голям 

брой туристи, нетърпеливи да 

научат повече за стъклото и да 

закупят някои сувенири и предмети 

на изкуството за дома.  
 

Първоначално острова просперира като 

рибарско пристанище и заради 

производството на сол. Известността със 

стъкларството и в частност с изработката на 

лампи  го настига през 1291 година, когато 

дожите на Венеция забранили 

производството на стъкло на централния 

остров на Венеция, поради голямата 

опасност от пожар и принудили 

стъклопроизводителите да се преместят на 

Мурано. Стъклото се е превърнало в 

основен поминък на местните жители и 

заради безбройните фурни, които осветяват 

небето всяка нощ, Мурано е известен още 

като "острова на пламъците".  
 
Като най-доброто стъкло в света "Murano Glass" дължи голяма част от своята 

популярност на Анджело Баровиер (1405-1460), който открива венецианския кристал 

и прави революция в индустрията чрез създаване на фини кристали, които могат да 

бъдат моделирани в заоблени форми. Неговите фини изделия са изложени в 

стъкления музей, където може да научите повече за историята на стъкло Мурано.  
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Ако искате да видите процеса от първа ръка, може да посетите някой от цеховете, 

които изобилстват на главния остров.  

 

В „прегръдките“ на карнавала - магията на Венеция  

През 998 г. хърватски пирати отвлекли местна девойка. Младите венецианци 

догонили пиратите и освободили момичето. В чест на победата те устроили празник, 

който дава началото на карнавала и се 

превръща в любимо забавление за всички 

слоеве от населението. А откакто 

австрийският император Франческо 

Джузепе участва инкогнито във веселбата, 

кралските особи стават редовни участници 

във всенародното веселие.  
 
Според научните изследвания пък 

корените на венецианския карнавал лежат 

в древните римски Сатурналии – ежегодни 

празници в чест на бог Сатурн, които са се 

провеждали след събирането на реколтата, 

по време на зимното слънцестоене, и са се 

съпровождали с масови увеселения и 

празненства. Оттам произлизат и 

карнавалните маски: по време на 

Сатурналиите на робите се е разрешавало 

да седят на една маса със стопаните си и за  
 
 
 
да не бъдат развалени веселията от 

съсловните предразсъдъци, всички криели лицата си с маски. 
След като през ХІ век Венецианският карнавал се състоял за първи път, оттогава 

това развлечение получило такава популярност, че започва да се провежда ежегодно. 
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Началото на венецианския карнавал всяка година е било по различно време, 

понякога е започвал още през октомври и е продължавал няколко месеца подред. В 

края на ХVІІІ век, по време на залеза на Републиката, Венецианският карнавал се е  
превърнал в „пир по време на чума“ и печели твърде лоша репутация: в игралните 

къщи са се прахосвали цели състояния, а свободата на нравите и крещящият разкош  
 
на участниците в развлеченията най-малкото удивлявали посетителите на града. 

Постепенно карнавалната традиция угасва, а с идването на власт на Наполеон за 

карнавалите съвсем се забравя. 
 
Традицията на карнавалите е възобновена през 1979 г. и оттогава десетдневният бал-
маскарад, предшестващ Пепелната Сряда, традиционно започва с шумно шествие по 

улиците на Венеция. 

Цветистият парад на 

преоблечените жители 

на шестте района на 

града, под 

предводителството на 

дожа и епископа на 

Венеция, и в 

обкръжението на 

дворяните, създава 

усещането, че Венеция 

извършва пътешествие в 

своето минало. Огромни 

множества всяка година 

изпълват площада Сан 

Марко и близките 

улици. 

Карнавалът във Венеция позволявал на венецианците да изоставят обичайните си 
занимания и да се отдадат главно на забавления - на по-широките пространства в 

града се издигали сцени, трибуни, каквито имало и на площад Сан Марко и всички 

се стичали да гледат атракциите на актьори, жонгльори, акробати и огнегълтачи, от 

всички страни надували тромбони или свирки, можело да се видят невиждани 

дотогава животни, амбулантни търговци продавали сушени плодове, печени кестени 

и карнавални сладкиши от всякакъв вид, повечето от които се приготвяли 

единствено в този период на годината.  

Маските са символ на венецианския карнавал и са тясно свързани с историята на 

Венеция. Много от тях съдържат традиционни елементи, като например лице с 

клюнообразен нос на лекар от чумната епидемия или популярната маска Баута с 

издадена напред челюст. Майсторите, създаващи мас-ките, се стараят да придадат на 

своите творения индивидуален стил. Традиционните маски се правят от папие маше, 

т.е. пластове хартия с примес от гипс и лепило. 

http://idi.bg/blogs/view/blog/1239
http://idi.bg/blogs/view/blog/1239


 
 
 
 

- 113 - 

Днес, карнавалът във Венеция продължава 10 дни и денят на официалното му 

откриване е белязан с "Полетът на ангела“, което всъщност е „полета на турчина“. 

Легендата разказва за действителна случка през 1548 година. Тогава един турчин, 

тръгвайки от закотвената си лодка на кея и вървейки по въже, стига до най-високата 

част на камбанарията на Сан Марко. Венецианците са били толкова впечатлени от 

акробата, че започват да изпълняват този номер по време на карнавала, като доджът 

е подарявал кесия на "турчина" в замяна на букета цветя, който той му е поднасял от 

въжето направо в лоджата. 

По-късно"турчинът" бива 

заместен от дървен гълъб, 

който е пръскал конфети и 

цветя над тълпата. 

Съвременният вариант се 

нарича "Полетът на 

ангела" и е представен от 

облечена в бяло девойка, 
която се спуска с въже от 

камбанарията до площада и 

слага началото на десет 

дневни карнавални 

тържества. 

Туристически карти 

за Венеция 

Venice Card са официалните туристически карти на Венеция, валидни 7 дни от 

датата на първоначалната им употреба.  
Младежка карта € 29,90 
6 до 29 години 
 
Карта за възрастни € 39,90 
30 години и нагоре 
 

 безплатен вход за: Двореца на дожите и още 3 музея; 
 безплатен вход за 3 църкви; 
 безплатен вход за Querini Stampalia Foundation; 
 отстъпки за посещения на изложби и събития, Венецианското биенале, Bevilacqua 

La Masa Foundation, много други музеи т.н.; 
 пазаруване и свободно време: отстъпки и услуги във венецианските магазини. 

 
 Карта Сан Марко € 29,90 
 6 години и нагоре  
 

 безплатен вход за: Двореца на дожите и още 10 музея във Венеция; 
 безплатен вход за 15 църкви, 
 безплатен вход за Querini Stampalia Foundation и еврейския музей, 
 отстъпки за посещения на временни изложби, много други музеи и т.н.; 
 пазаруване и свободно време: много отстъпки и услуги във венецианските 

магазини. 
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Rolling Venice - младежка туристическа карта Струва € 4 и е 

валидна до 31-ви декември в годината на издаване.  
14 до 29 години  
 

 картата съдържа практическа информация, предназначена да 

улесни престоя на туристите в града и да им позволи да открият превъзходството на 

историческия център на Венеция.  
 разполага с карта за намаление при посещение на туристически обекти във Венеция; 
 повече от 200 намаления, предлагани от магазини и големите културни средища; 
 отстъпка от билетите за градския воден транспорт (с изключение само на линиите от 

и до летище Марко Поло). 

Rolling Venice може да бъде закупена срещу представяне на валидна лична карта или 

друг идентификационен документ. http://www.hellovenezia.com  

http://www.hellovenezia.com/
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Известен като градът от действието на Шекспировото произведение Ромео и 

Жулиета, Верона се счита за един от най-романтичните кътчета в света. Най-
любовното градче в Италия се слави още и с хубавото си вино. 

 

Верона се намира на река Адидже в 

близост до езерото Гарда. Възникнал през 

4-ти в. пр. Хр., самостоятелна държава 

през 13-14 в., днес - „вратата към Италия” 

е част от Световното културно наследство 

на ЮНЕСКО и привлича милиони 

посетители с архитектурата си в 

романски, готичен и античен римски стил 

и с легендата за най-известната любовна 

история в света. Градът на Ромео и 

Жулиета е известен не само като място на 

действието на едно от най–известните 

Шекспирови произведения, но и като 

винен производител. Най–популярното 

местно вино е това произвеждано от монаси, носещо името Бардолино.  

Във Верона на 5 април 1857 г. е роден княз Александър I Батенберг – първият 

български княз (1879-1885 г.).  

Основна забележителност за града е римският амфитеатър – Арена ди Верона. Друг 

емблематичен символ е каменният мост над реката – Понте ди Пиетра. Туристите в 

града могат да посетят още: площад Ербе, кулата Ламберти, базиликите „Сан Дзено 

Маджоре” и „Св. Анастасий“, катедралата „Санта Мария Матриколаре“, къщата на 

Жулиета и други. Интерес представлява и пешеходната търговската улица „Мазини”. 

 
Арена ди Верона  
 
Арена ди Верона (или само 

Верона Арена) е римски 

амфитеатър, разположен на 

пиаца Бра във 

Верона(централният площад 

на града). Това е една от най-
добре запазените антични 

структури от този тип. 

Амфитеатърът на Верона е 

причината градът да е 

наричан още „Малкия Рим”. 

Арена ди Верона е третият по 

големина амфитеатър в 

Италия, след Колизеума в Рим 

и този в Санта Мария Капуа. 

Колосалната постройка е 
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завършена през I век, но през годините няколко пъти е разрушавана, затова и от 

оригинала е запазена само малка част. Поддръжката на Арената струва доста скъпо и 

още от XIII век е била събирана такса за вход. Тук векове наред са се провеждали  

гладиаторски битки, циркови представления, театрални постановки и пр. От XIX век 

започват да се правят оперни спектакли и днес тя е световноизвестен оперен театър - с 

22 000 места. Оперните изпълнения на Арена ди Верона привличат над 500 000 местни 

и чуждестранни любители всяка година. Редица български оперни изпълнители са 

гастролирали пред многохилядната публика на Арената - Борис Христов, Николай 

Гяуров, Никола Гюзелев, Гена Димитрова, Райна Кабайванска. 

Понте ди Пиетра 

Каменният мост над Адидже - Понте ди Пиетра – датира от ранното Възраждане и е 

дело на прочутия архитект Микеле Санмикели. От него се открива прекрасна гледка 

към хълма Сан Пиетро от другия бряг на реката. Тук се намира и Castel San Pietro. 

Замъкът е бил казарма, а сега е военен музей. Под него има античен римски театър, а в 

двора могат да се видят стари военни машини.  

Площад „Ербе“  

Площад Ербе (Piazza delle Erbe) е разположен в централната част на Верона и е 

отправна точка на всички 

туристически маршрути из града. 
По време на Римската империя на 

това място се е издигал римски 

форум. На площада са 

разположени множество значими 

сгради, между които са старото 

Кметство, Търговският дом, както 

и 83-метровата кула Ламберти 

(наричана още Кулата с 

камбаните), завършена през 1463 г. 

До върха на Ламберти водят 238 

стъпала, от където, обаче, се 

открива красива панорамна гледка към града. Фонтанът, който се издига в центъра на 

площада, със статуята на Мадона Верона, се е превърнал в своеобразен символ на 

града. 

Базиликата „Сан Дзено Маджоре”  

Базиликата „Сан Дзено Маджоре” е най-известната религиозна сграда във Виена, 

отличаваща се с впечатляващия си романски стил, камбаните и прозорецът, украсен 

като колелото на съдбата. Базиликата е построена през 5-ти век, за да пази мощите на 

Св. Дзено, който е считан за покровител на Верона. Светецът е роден в Северна Африка 

и на него се дължи заслугата за просветяването на Верона в Християнство. През 

следващите векове базиликата е няколкократно престроявана, обновявана, разру-
шавана и реставрирана, като в сегашния си вид е основно от 1120-1138 г. Базиликата е 

уникална с олтарения си триптих, както и с камбаните, датиращи от средата на XI век. 
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Известна е основно и, защото 

криптата в базиликата се счита 

за мястото на венчавка на 

Ромео и Жулиета. 

 
Къщата на Жулиета  

Къщата на Жулиета е най-
голямата забележителност на 

Верона. Славата й се дължи 

единствено на романтичната 

Шекспирова героиня, към 

която милиони туристи 

отправят молба да им помогне 

в откриването на любовта. Известната постройка датира от 13-ти век и се отличава с 

характерен готически стил.  

 

Разположена е на ул. 

Капело 23 (Via Capello), 

в близост до площад 

„Ербе“, и дълги години е 

била притежание на 

фамилия Капулети. 

Всъщност, чистото 

съвпадение на имената е 

довело до популярното 

вярване, че това е къщата 
на Капулетите от 

Шекспировата творба. И 

въпреки че къщата  е 

стара, самият балкон е 

добавен едва през 1936 

г., като е обявена за „Къщата на 

Жулиета“, за да привлича туристи. 

На пръв поглед неугледна, стара и цялата 

в различни надписи, къщата привлича 

вниманието с многото хора отвън. Целият 

входен тунел е изписан с послания и 

налепен с дъвки от различни части на 
света. Причината е, че всеки влюбен, 

който минава оттам, пише съкровените си 

мисли и блянове, след което ги притиска 

към стената с дъвка, за да се задържат 

колкото се може по-дълго там следите и 

от неговата любов. Според поверието 
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това е гаранция за вечна и 

споделена любов. 

Във вътрешния двор на къщата 
стените са обрасли с увивно 

растение, а по средата стои 

бронзовата статуя на Жулиета, 

чиято дясна гръд е изтъркана, 
заради друго вярване, а именно че 

който я докосне ще бъде вечно 

обичан и щастлив в любовта.  

 
От дясната страна на двора се 

намира и приказният балкон на 

героинята, от който всеки турист се 

показва и гордо маха при мисълта, че поне за малко се въплъщава в романтиката на 

сюжета. В самата къща – музей е показана стаята на Жулиета заедно с леглото й, 
облеклата на двамата герои, портрети и други предмети, свързани с историята. На един 

от етажите са монтирани няколко компютъра във формата на четирилистна детелина и 

украсени в стила на къщата. На тях всеки може да напише своето послание към 

Жулиета.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Търговски улици  

Най-известната улица за пазаруване във Верона е ул. „Мазини”, която завършва на 

площад „Ербе”. Тя е тясна, пешеходна и много оживена поради разнообразието, което 

предлага – от световноизвестни марки до малки местни производители. Другите по-
големи търговски улици са Виа Рома, Виа Капело и Корсо Портони Борсари. 

Търговски центрове  
 
Верона разполага с малко на брой търговки центрове, по-известните от които са 

разположени извън града и са достъпни само с автомобил или градски транспорт. Един 

от тези центрове е Grande Mela Shopping Land,  който разполага с три етажа магазини, 

ресторанти и кина. От другата страна на града Le Corti Venetе предлага подобно 

разнообразие и удобства. 
  
Пазари  
 
Посещението на кварталните пазари на 

Верона е сигурен начин за пълноценно 

потапяне в истинския италиански живот. 

В тях се предлагат множество местни 

сирена, риби, колбаси и сладкарски 

изделия. Най-големият пазар във Верона 

се провежда на площад Ербе. На неговите 

постоянни сергии се предлагат освен 

храна и дрехи, аксесоари и сувенири. 
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Туристически карти за Верона 

VeronaCard е ол инклузив градски паспорт за Верона. 

Предлага се в два варианта: € 15 за 24 часа и € 20 за 72 
часа след първото валидиране. 

http://www.turismoverona.eu  

 

Безплатен вход за основните музеи, паметници на културата и църкви. 

Отстъпки от цената на билетите за изложби и други музеи, като Музея на 

операта, Африканския музей и др. 

Безплатно пътуване с градския транспорт във Верона.  

Много отстъпки за концерти, театрални и оперни представления, 

фестивали, туристически обиколки настаняване и т.н.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turismoverona.eu/
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Падуа (Padova – итал., Padoa - венециански) е град в Североиточна Италия, 
икономически и комуникационен център на провинция Падуа в автономния регион 

Венето. Падуа се намира на 40 км от Венеция и е разположен на река Бакилионе.  Градът 

е сред културните центрове на Италия, а в по-новата си история той е и важен 

индустриален район.  

Общата панорама на Падуа е невероятно съчетание от аркадни улички, красиви 

архитектурни шедьоври и множество живописни мостове, пресичащи различни 

разклонения на река Бакилионе. Градът е обсипан със забележителности. Наричат го 

понякога градът на Джото, защото тук се намира най-голямата колекция от произведения 

на този майстор на четката. 
 
Базилика Сан Антонио 

Падуа се счита за поклоннически град, защото милиони вярващи идват всяка година тук, 

за да влязат в най – известната падуанска църква - Базиликата Сан Антонио от Падуа 
(Basilica di Sant'Antonio da Padova) , позната също и като Ил Санто (Il Santo). Тя поразява 

всички минувачи с размерите и 

сложността на оформлението си. Там 

се намират и мощите на Св. Антонио, 

като параклиса, в които са поставени, е 

творба на много и различни творци - 
Сансовино и Фалконети. Смята се, че 

базиликата е проект на Никола Писано.  

Сан Антонио се счита за един от най-
почитаните светци в Италия. Той е 

покровител на децата, бедните и 

пътуващите. Наричат го „бащата на 

науката, светлината на Италия, учителя 

на живота, слънцето в Падуа“. 

Всъщност става въпрос за францискански монах, който, макар и кратко, е водил активен 

и полезен живот. Става известен със своите добрини и красноречие в цяла Италия. 

Базиликата е посветена на Св. Антонио, който е живял около две години в града и почти 

веднага след смъртта си е канонизиран за светец. По негово желание, тялото на 

починалия на 13 юни 1231 г. Брат Антоний е погребано в малката църква „Санта Мария 

Матер Домини“, върху което е 

построена днешната величествена 

базилика.  

След канонизирането му на 30 май 

1232 г. от папа Григорий IX 
францисканските монаси решават да 

построят до твърде тясната църква 

„Санта Мария Матер Домини“ нова 

църква. Така през 1232 г. започва 

строителството на базиликата Сан 

Антонио, но работата е забавена от 

сложните политически условия и 

http://www.nasamnatam.com/grad/Veneciq.html
http://www.nasamnatam.com/grad/Anton.html
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оскъдното финансиране. Нов тласък в строителството дава папа Александър IV, който 

издава специална индулгенция на всеки помогнал за завършването на базиликата. Така 

след 6 години ковчегът на Свети Антоний се премества под третия купол на новата 

църква. Интерес представлява и конната статуя на венецианския генерал Гатамелата 

(Erasmo da Narni), която е изработена от Донатело. През 1444г. той е призован в Падуа да 

отлее от бронз конна статуя на кондотиера на венецианската република Еразмо ди Нарни 

(Erasmo Marzi da Narni), познат като Гатамелата. Сега тя стои пред църквата "Сан 

Антонио". От времето на древните римляни не e била отливана такава колосална статуя. 

Художникът остава в Падуа до 1456г. и там, с помощта на своите ученици, прави  
няколко работи за украсата на църквата "Сан Антонио". Най-забележителната от тях е 

бронзов барелеф, представящ сцени от живота на покровителя на Падуа. Самата 

базилика е католически храм, който е един от най-важните на територията на Италия.  

Параклисът Скровени 

Сред многобройните забележителности на града е и параклисът Скровени (Cappella degli 
Scrovegni) – притежава цикъл от фрески, завършени през 1305 г. от Джото (Джото ди 

Бондоне). Фреските изобразяват живота на Дева Мария и Иисус Христос. Заедно с 

останалите стенописи, представящи живота на свети Франциск в базиликата на Асизи, 
този цикъл фрески съставлява най-
големия корпус от творби на родения 

в Тоскана художник (1267–1337). 

След земетресението през 1997 г. в 

Асизи, което трайно поврежда някои 

от стенописите на Джото, 

падуанските фрески са старателно 

реставрирани и отново придобиват 

своя първоначален блясък, в който 

преобладава прочутото 

кобалтовосиньо.    

 

Палазо Реджони 

Палазо Реджони (Palazzo della Ragione) е 

друга забележителност на Падуа. 

Конструкцията на двореца е уникална, 

защото притежава най-големия неукрепен 

с колони покрив в Европа. Стените на 

двореца са покрити с алегорични фрески. 
Други забележителности са площад „Прато 

дела Вале“ със своите седемдесет статуи. В 

Падуа се намира и вторият (след този в 

Болоня) по „старост“ университет, 

създаден през 1222г. Някога в него е 

преподавал великият Галилео Галилей.   
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/1444
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/1456
http://www.nasamnatam.com/grad/Asizi.html
http://www.nasamnatam.com/grad/Asizi.html
http://www.nasamnatam.com/grad/Steni.html
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Тук е изградена и първата в 

света ботаническа градина 
(Orto Botanico di Padova). Тя 

е основана през 1545 г. и до 

днес тя съхранява своя 

оригинален дизайн – кръгъл 

централен участък, 

символизиращ света, който 

е обграден с водни обръчи. 

В последствие са добавени 

допълнителни елементи, 

като някои от тях са 

архитектурни /декорирани 

входове и балюстради/, а 

други са с практическа 

насоченост /съоръжения за 

изпомпване на вода и зимни 

градини/. Продължава и до 

наши дни да изпълнява своето 

първоначално предназначение, 

а именно - център за научни 

изследвания.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ботаническата градина в 

Падуа е първообраза на всички 

ботанически градини в света и 

се явява родното място на 

науката, научните обмени и 

познанието за връзката между 

природата и културата. Тя дава 

голям принос за развитието на 

множество модерни научни 

дисциплини и по-специално 

ботаниката, медицината, 

химията, екологията и 

фармацията. През 1997 г. 

градината е включена в 

списъка със световното 

културно наследство на 

ЮНЕСКО.    
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Туристически карти за Падуа 

 
PadovaCard 48 часа -> 16 евро 
PadovaCard 72 часа -> 21 евро  
 
      
 
PadovaCard е валидна 48 или 72 часа от началната 

дата и час, които сте посочили при покупка. 
 
Картата е валидна за един възрастен и едно дете под 

14 години. Тя е лична, не се прехвърля или 
възстановява, ако изгубена или открадната. 
 
При проверка от страна на кондуктор в градския транспорт, в билетните центрове или на 

касите на отделните атракции, е необходимо да бъде придружена с лична карта. 
 
 
  
безплатно ползване на автобуси и трамваи; 
  
безплатен паркинг за автомобили и мотоциклети, на избрани места за паркиране в 

Падуа; 
  
безплатен вход за 12 забележителности с голяма историческа и художествена стойност; 
  
намалени входни такси за 24 паметници на културата; 
  
отстъпки за City Sightseeing Bus и обиколки с лодка по поречието на Брента Ривиера; 
  
отстъпки за екскурзии, панаири, театрални представления; 
  
безплатен пътеводител (88-страници);  
  
намаления и специални оферти в хотели, ресторанти, барове, магазини, коли и 
велосипеди под наем, и много други. 
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Паркът „Фениче" е първият дидактически парк за възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ), чиято идея е да даде тласък на устойчивото и отговорно 

поведение сред предприемачи от близките индустриални предприятия, местни 

публични администрации, образователни институции, асоциации и частни граждани 
в Падуа, Италия и региона. 

„Фениче" е един напълно новаторски и уникално натуралистичен проект – малък 

остров в рамките на града. Ролята на 

Енергийния парк е да се намали 
негативното влияние на 

индустриалните зони (около 1 600 
експлоатационни предприятия) 
върху околната среда в Падуа,  
насърчавайки развитието и 

разпространението на технологии за 

възобновяема енергия в района, 
както и запазване на една от най-
големите зелени площи от 
деградация, придавайки й нов, свеж 

облик.  

Паркът е нов и интерактивен 
метод за образоване на младите 
хора, предоставяне експертни 
консултации на предприемачи и 
обучение на служители.  

Всяка година около 6000 ученици 

(между 6-25 години) посещават 

Парка „Фениче“ и научават на 

практика как ВЕИ действително 

работят.  

Основният образователен 
капацитет на Парка се състои от 
1.8 км. дидактическа пътека, по 

която има различни инсталации, предлагащи широка гама от технологии за енергийна 

ефективност и дидактически 
интерактивни лаборатории.  

Обученията са базирани на 
творчество, игри за 

рециклиране, разработване на 

концепции по теми за енергийна 

ефективност и ВЕИ, дейности в 
сътрудничество с училището за 
езда „Gondrano&Berta“; летни 
училищни дейности и т.н. 
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Паркът „Фениче“ организира и курсове за обучение на специалисти и техници във 

фотоволтаичния сектор; семинари, посветени на разпространението на зелените 

технологии и спестяване на енергия; фестивали и барбекю събирания през почивните 

дни на граждани, семейства или доброволни сдружения. 

В Парка е изградена и "енергийна къща" където се организират публични срещи и 

конференции, както и семинари и курсове за обучение за служители, безработни и 

предприемачи. Има център за обучение (4 дидактични стаи) и хотелска част (50 легла) 
за италиански и чуждестранни посетители. 
Паркът за възобновяема енергия „Фениче“ в Падуа, Италия е открито място, където 

хората се срещат и играят, като в същото време придобиват практически умения по 
един уникален натуралистичен начин. В основата на обученията в Парка е скаутския 

метод: да се учиш, докато играеш на открито. 

 

 

За повече информация:  
          
Организация / Агенция: Fondazione Fenice Onlus  
Адрес: Galleria Spagna, 35-35127 Padova  
Тел: 0039 049 802 18 50  
Факс: 0039 049 825 23 46  
E-поща: info@fondazionefenice.it  
www.fondazionefenice.it 
  

http://www.fondazionefenice.it/
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Полезна информация и връзки 

Посолство на Р България в Рим 
(AMBASCIATA DI BULGARIA) 
 
Via P.P. Rubens, 21 
00197 ROMA 
 
Tel: 0039 06 3224640-3-5-8,  
0039 06 322 4643 
Fax: 0039 06 3226122 
e-mail: embassy@bulemb.it  
 

 
Важни телефони 
 
Полиция (Polizia Di Stato) телефон 113  

Това е националният телефонен номер за всякакви извънредни ситуации: за докладване на 
кражба, грабеж или нападение, аварии и спешни медицински случаи. Активен е 24 часа в 
денонощието, 7 дни в седмицата.  www.poliziadistato.it  

Карабинери (Carabinieri) телефон 112 

През 1991 г. Европейският съюз въвежда 112 като единствен номер за спешни повиквания 

за всички държави-членки, с цел да се улеснят туристите и чуждестранните граждани, 

като цяло, както и техните пътувания в рамките на континента. Поради тази причина, 

услугата се предоставя на редица езици за разговори към този номер. 

Карабинерната (военната) полиция е символ на Италия: карабинерите отговарят за 

вътрешния ред в цялата страна и често са най-видимия знак за присъствието на държавата. 

Тази част от италианските въоръжени сили  е създадена през далечната 1814 година 

(почти 50 години преди обединението на Италия) по времето на Емануеле Първи. Тъй 

като днес карабинерите са военен корпус, те са под ръководството на Министерството на 

отбраната. Те могат да бъдат разпознати от характерния си черна униформа с червена 

ивица, и те пътуват в колите от същия цвят. www.carabinieri.it  

Пожарна (Vigili Del Fuoco) телефон 115 

В случай на пожар, дим или изтичане на газ, можете да се обадите директно на 
противопожарните служби. Те са на разположение в цяла Италия и може бързо да се 

намесят и в случай на земетресение или други бедствени ситуации. 

Бърза помощ (Pronto soccorso) телефон 118 

Можете да се обадите на този номер от всяка точка в Италия (включително и островите) за 

повикване на линейка и транспортиране до най-близката болница или медицинско 
заведение. Спешна помощ разполага и с хеликоптер-линейка за достъп до по-изолирани 
или труднодостъпни области. 

mailto:embassy@bulemb.it
http://www.poliziadistato.it/
http://www.carabinieri.it/
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Телефонни разговори в Италия 

За да се обадите на италиански телефонен номер от страни извън Италия, или от 

стационарен или мобилен телефон, ще трябва да добавите кода за международно избиране 
за Италия, който е 0039 (39), последван от желания телефонен номер. 

За да изберете друга държава от Италия, ще трябва да добавите кода за международно 

избиране на страната, в която се обаждате, следван от телефонния номер, с който желаете 

да се свържете. 
За да провеждате разговори в рамките на Италия, наберете номера, който желаете, без 

добавяне на кода за международно избиране на страната. 

За да осъществявате разговори от обществени телефони (които можете да намерите на 

улицата, в някои барове, ресторанти, в търговски центрове и т.н.), можете да използвате 

монети или телефонни карти, които могат да бъдат закупени от магазини за тютюневи 

изделия, павилиони и телефонни магазини.  

Мобилните услуги в Италия се основават на GSM технология, която не е съвместима с 

тази на редица страни (включително САЩ и Япония), освен ако имате три-бандов 

мобилен телефон. Преди да отпътувате за Италия трябва да се свържете с вашия 

доставчик на телефонни услуги, за да активирате услугата международен роуминг (ако 

вече не е активирана автоматично). Осъществяването на международни разговори от 

мобилен телефон може да бъде много скъпо, и често е препоръчително да се закупи карта 

за ползване на обществен телефон. 

Интернет достъп  

Голяма част от обществените заведения, кафенета и др. предлагат достъп до Интернет. В 

много хотели (особено с по-висока категория) е осигурена пряка интернет връзка в стаите. 

В допълнение, в Италия има Wi - Fi на повечето летища, хотели, гари и други обществени 

места.  
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Проучените добри практики в Италия са систематизирани в 
следните приоритети: 

• производство на енергия от биомаса, биогаз и биодизел, 
оптимизиране на енергийния и екологичния баланс, даващо 
възможност на селскостопанските производители да бъдат 
основен участник в агро-енергийни вериги, като по този начин 
се благоприятства разнообразяването на продукцията и 
получаването на действителна алтернатива за интегриране 
на доходите им;
• производство на електрическа енергия чрез 
фотоволтаични инсталации, които биха могли да се изградят 
на подходящи терени в общините Брезово и Марица.

Проучването е осъществено в рамите на ПРОЕКТ 
BG161PO001/4.2-01/2008/035: „Зелена енергия: Усвояване 
на добри практики в привличането на инвеститори и 
изграждането на партньорства за ефективно използване на 
възобновяеми енергийни източници в общините Брезово и 
Марица”





Кротоне
Калабрия, Италия

Описание

Инсталацията на биомаса в Кротоне е проект на Biomasse 
Italia SpA. Основана през 1997, компанията е сред водещите 
производители на енергия от възобновяеми източници 
в Италия. Отделя специално внимание на опазване на 
околната среда и влиянието, което имат индустриалните и 
технологични дейности върху нея.

Характеристики
Захранване: 250 000 т/год. дървесен чипс от дървесни 
остатъци
Оператор: Biomasse Italia SpA
Функционира от: 2001
Конфигурация: 2 х 10 MW
Производител на котела: Standardkessel

   
   

   
3  

Б
И

О
М

А
С

А



Описание

Инсталацията в Кутро е проект на EuroEnergy Group. 
Компанията конструира и управлява инсталации на 
възобновяеми енергийни източници. Тя е активна и в 
областта на проучванията и технологичните разработки.

Характеристики 
Захранване: дървесни остатъци
Оператор: Euroenergy Group
Функционира от: 2003
Конфигурация: 1 x 16,5 MW
Производител на котела: Fortum

Кутро
Калабрия, Италия



Описание

Котелът в Сан Марко е най-големият в северна и централна 
Италия. Всяка година в котела се изгарят между 230 000 
тона и 280 000 тона дървесна биомаса от специално 
отлеждани за целта енергийни растения и остатъчна 
дървесина. Произвежданата енергия е 160 000 MWh/год.

Характеристики 
Захранване: дървесни остатъци, биомаса
Оператор: Bioenergie SpA
Функционира от: 2002
Конфигурация: 2 x 10 MW
Производител на котела: Standardkessel

Сан Марко
Емилия-Романя, Италия
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Описание

Стронголи беше най-голямата инсталация на биомаса в 
Европа повреме на строителството и при завършването й. 
Инсталациите Кротоне и Стронголи струват около 100 млн. 
евро и са финансирани с помощта на няколко банки.

Характеристики
Захранване: 450 000 т/год. дървесни остатъци, биомаса
Оператор: Biomasse Italia SpA
Функционира от: 2003
Конфигурация: 1 x 40 MW
Производител на котела: Ses Tlmace

Стронголи
Калабрия, Италия



Терни
Умбрия, Италия

Описание

Инсталацията в Терни е проект на EnerTAD – компания, 
чиято основна цел е устойчивото развитие. Тя счита, че 
икономическия растеж и прогреса вървят ръка за ръка с 
опазването на околната среда и всички дейности, свързани 
с постигането им, трябва да са съобразени на първо място 
с местната екологична обстановка.

Характеристики
Захранване: 100 000 т/год. биомаса, 250-300 т/ден гориво 
от отпадъци
Произведена енергия: 71 000 MWh/год
Оператор: ЕnerTAD
Функционира от: 2002
Конфигурация: 1 x 10 MW
Производител на котела: Lurgi 
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Апиро
Марке, Италия

Описание

Инсталацията е създадена по проекта „Clean Energy Eu-
rope“ в малката община Апиро (2 500 жители). Топлинната 
мрежа е конфигурирана през март 2008. Целта е иновативно 
и  устойчиво управление на земеделските площи и 
производство на възобновяема енергия в общината. 
В резултат от проекта е реализирана когенерационна 
инсталация, която произвежда топлинна енергия за сградата 
на градския съвет, две училища, театъра и болницата. Има 
капацитет да отоплява частни жилищни сгради и търговски 
обекти. Дървесните остатъци се доставят от близка ферма 
със 122 ха тополи. През 2007 са били засети 10 ха с бързо 
растяща топола, които са били оползотворени през 2009. 
Предвижда се площта за производство на суровината да 
се увеличи до 60 ха. Предвижда се да се включат и сорго, 
зърнени и бобови растения.

Характеристики
Захранване: дървесни остатъци
Конфигурация: топлинен котел 1,44 MW, горивна камера, 
позволяваща да се изгарят няколко вида суровини с 
различна влажност и съдържание на пепел.
Мощност на инсталацията: турбина: 180 kWe, котел: 
1,44 MW
Краен потребител: градския съвет, две училища, театър, 
болница



Касчина Меарди
Ломбардия, Италия

Описание

Касчина Меарди има сграда за възстановяване на 
наркозависими, която се отоплява с инсталация на 
биомаса. Събирането на суровината е автоматизирано. 
Проектът е съфинансиран от регион Ломбардия, който 
насърчава въвеждането и потреблението на устойчива 
енергия.

Характеристики 
Захранване: дървесна биомаса (тополи, смесена 
биомаса), 
350 т/год. при 45% влажност на суровината
Мощност на инсталацията: 440 kW
Работни часове: 3000 ч/год.
Отопляем обем: 4000 м3

Инвестиция: 121 000 € за суровина (финансиране 60% от 
регион Ломбардия и 75% от регион Пиемонт), 610 500 € 
за отопление  (Финансиране 30% по DGR 19861/2004)
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Касчина Колобароне
Калабрия, Италия

Описание 

В стопанството Касчина Колобароне се отглеждат 25 ха 
полски култури (пшеница, грах, захарно цвекло) и 10 ха 
тополи. На 1 ха се тества отглеждане на нови видове 
топола. Чипсът се изсушава и хомогенизира.

Характеристики 
Захранване: чипс от дървесни остатъци
Функционира от: 2005
Конфигурация: котел 30 kW, автоматично отстраняване 
на пепелта, обем 900 м3

Мощност на инсталацията: котел - 30 kW
Консумация на суровина: 10 кг/ч при 30% влажност на 
суровината или 30 т
Инвестиция: 37 103 € за отопление (финансиране 11 
130 € по местен норматив)
Работни часове: 3000 ч/год.



Агрикола Касаросио
Калабрия, Италия

Описание

Инсталацията в стопанство Агрикола Касаросио е 
съфинансирана по местна програма. В стопанството се 
отглеждат насаждения от традиционни и модифицирани 
тополи. Остатъците от обработката им се събират ръчно. 
В инсталацията се въвеждат посредством спираловидна 
конструкция.

Характеристики 
Захранване: дървесна биомаса, пелети
Консумация на суровина: 600 т при влажност 45%
Функционира от: 2002
Конфигурация: топлоелектрическа централа,  
автоматизирано зареждане
Инвестиция: 273 000 € за суровина (финансиран 100% 
по местен норматив), 37 300 € за отопление (финансиран 
55%)
Работни часове: 2700 ч/год.
Краен потребител: къща, прилежаща сграда, отоплява 
къща и прилежаща сграда с общ отопляем обем 1500 м3. 
Потенциалът му достига 3000 MW
Мощност на инсталацията: 78 kW
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Касчина Рончи
Калабрия, Италия

Описание

Инсталацията в стопанство Касчина Рончи е създадена 
с цел да се достигне максимална ефективност при 
производството на топлина и опазване на околната среда. 
Може да бъде захранвана както с трески, така и с фабрични 
пелети. Има система за контрол на пепелта и дима.

Характеристики
Захранване: фини дървесни остатъци, пелети с
влажност 45%
Конфигурация: автоматично подаване, автоматично 
почистване на тръбите, автоматично извличане
Произвежда: 1 350 000 kWh/год.
Мощност: средно 500 kW
Консумация на суровина: 4 500 Q със средна влажност 
35% и калоричност 3 kWh/кг
Инвестиция: 278 740 € за суровина
Краен потребител: обхваща площ от 8000 м2 – 
отопление и  охлаждане оранжерия, парници



Кандиана
Венето, Италия

Описание

Целта на проекта е да  се елиминират финансовите 
затруднения в общината, да се повиши 
конкурентноспособността й и намалят емисиите парникови 
газове. Осигурява отопление за три училища.

Характеристики
Захранване: биомаса (сертифициран произход), чипс, 
58% влажност при 1505 кcal/кг
Функционира от: 2007
Конфигурация: котел: 6:05 х 2,43 м х 2,6 м височина

Мощност на инсталацията: 580 kW
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Кастилион 
  Фиорентино
Тоскана, Италия

Описание

Постигнато е споразумение с местните власти. Представено 
е предложение на местните  производители на аграрни 
култури през 2009.

Характеристики
Захранване: растителна биомаса, топола
Мощност на инсталацията: 17 MW



Centro Eccellenza
                     Bioenergia
Базиликата, Италия

Описание

Инсталацията ще спестява 110 т СО2/ година. 
Периодът на възвращаемост е 6 години.

Характеристики 
Захранване: чипс, 35% влажност
Консумация на суровина: общо - 60 toe/ год., само за 
охлаждане: 20 toe/ год.
Функционира от: 2007
Конфигурация: Охлаждаща система, захранвана с 
енергия от биомаса, високоефективен котел за затопляне 
на вода, охладителна система с коефициент на полезно 
действие 0,7
Мощност на инсталацията: котел: 55 kW, охладителна 
система: 35 kW
Работни часове: 2000 ч/год. зимния сезон, 2000 ч/год. 
лято, пролет, есен
Енергийни разходи: 7 000 €/год.
Разходи за биомаса: 0,02 €/ kWhth
Инвестиция: 65 000 € (субсидии: 35 000 €), 120 €/ т за 
суровина
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Каленцано
Тоскана, Италия

Описание

Инсталацията е притежание на Biogenera Company с 
участието на община Каленцано, местна компания за 
отпадъци и местния енергиен доставчик. Планирано 
е да сеизползват само горски и стопански остатъци и  
отпадъци от почистването на градските зелени площи 
(нужда: 10 000 т/год.), които да се снабдяват от различни 
доставчици. Обсъждат с ENCROP въвеждане употребата 
на бързорастящи тополи. 

Положителни страни на проекта са: производство и 
потребление както на топлина, така и на електричество, 
високата енергийна ефективност (над 80%), висока 
възвращаемост, развива се на местно ниво, няма разходи 
по транспорт и логистика.

Характеристики
Конфигурация: когенерация на биомаса
Мощност: котел: 3,5 MW, парникова турбина: 800 kWe
Краен потребител: обществени сгради (училища, басейн, 
обществени сгради)



Регион

Остатъци от 
стопанството, 

енергийни 
растения и 
органични 
остатъци

Канализа-
ционни 
утайки

Отпадъци от 
стопанството 
и индустрията

Органични 
отпадъци и 
канализа-

ционни утайки
ОБЩО

Ломбардия 85 12 4 3 104
Емилия - 
Романя 30 21 7 1 59

Трентино 33 8 0 2 43
Венето 30 11 10 5 56

Пиемонт 26 21 0 1 48
Тоскана 2 10 1 1 14
Пулия 1 11 1 0 13

Кампаня 2 5 3 0 10
Сардиния 7 0 0 1 8

Марке 2 7 0 0 9
Лацио 3 5 1 0 9

Лигурия 0 5 0 0 5

Фриули-
Венеция 
Джулия

3 3 0 0 6

Умбрия 3 2 0 0 5

Базиликата 3 0 1 0 4

Абруцо 1 0 1 0 2

Вале д’Аоста 1 0 0 0 1

Калабрия 3 0 0 0 3
Сицилия 0 0 2 0 2

Общо 235 121 31 14 401

Таблица на инсталациите в Италия, които работят на 
богаз от органични отпадъци и остатъци от селското 
стопанство

Повечето инсталации се намират в северните райони 
(Ломбардия, Емилия-Романя и Венето), където гъстотата на 
ферми е и най-голяма в Италия. От друга страна, в Болцано има 
най-много инсталации с биогаз (15%), поради близостта му с 
Австрия и Германия и предлаганите стимули за призводство на 
биоенергия.
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Формигара
Ломбардия, Италия

Описание

Използвана е последна технология UTS Italia.

Характеристики
Захранване: 50 т/ден енергийни растения, 20-30 т/ден 
свински екскременти
Функционира от: 2006
Конфигурация: два контейнера с обем по 1 700 м3, 
време за престой 40 дни, контейнер за газ с обем 500 
м3 
Произвежда: 15 000 м3 газ на ден
Мощност на инсталацията: 1 490 MW
Консумация: 9 % /само инсталация/
Доставка на енергия към местната мрежа: 9 100 
MWh/год.
Инвестиция: 3 500 000 €



Агрикола ла байта
                дел Латте
Венето, Италия

Описание

Използвана е последна технология UTS Italia.

Характеристики
Захранване: 50 т/ден енергийни растения (силаж 
от царевица и други зърнени растения), 20 м3/ден 
животински екскременти
Функционира от: 2006
Конфигурация: два контейнера с обем по 1900 м3, време 
за престой 42 дни, 15 000 м3 обем на силоза
Произвежда: газ - 10 000 м3/ден, електричество - 8,05 
MWh/год.
Мощност на инсталацията: 999 kW
Консумация: 0,51 MWh/год. /само инсталация/
Доставка на електричество към местната мрежа: 7,51 
MWh/год.
Инвестиция: 2 500 000 €
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Агрикола Кастело
Ломбардия, Италия

Описание

Използвана е последна технология на UTS Italia. Близо 
половината от суровината се доставя от собствениците 
на инсталацията. Останалата част се доставя от външен 
доставчик. Инсталацията се обслужва 2 часа на ден.

Характеристика
Захранване: 18 – 20 т/ден енергийни растения (силаж 
от царевица, сорго, ръж) . Нужно е малко количество 
течен тор, за да започне ферментационния процес.
Функционира от: 2006
Конфигурация: контейнер с обем 1 727 м3, време за 
престой 56 дни
Производителност: газ: 3 800 м3/ ден, електричество: 
2,9 MWh/ год.
Топлинна енергия: 1,33 MWh/ год.
Мощност на инсталацията: 330 kW
Консумация: 2,9 MWh/год. само инсталация
Доставка на енергия към местната мрежа: 2,6 MWh/
год.
Инвестиция: 1 500 000 €



Шелфи
Трентино, Италия

Описание

Отглеждат 100 глави крави, 30 глави свине. 
Инсталацията спестява 43 млн. литра гориво.

Характеристика
Функционира от: 2008
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Арчисате
Ломбардия, Италия

Описание

Фотоволтаична централа.
Излъчва 1058 kWh/kWp.

Характеристики 
Ефективност: 12,9%, покривна инсталация
Спестени емисии: 2 350 кг CO2/год.
Мощност на инсталацията: 2,94 kW
Разходи: модули - 14 200 €, инвертор - 1 900 €, други 
(кабели,аксесоари) - 7 081 €
Консумация на енергия на мястото: 5 500 kWh/год.
Краен потребител: жилище - 356 м2

Инвестиция: общо инвестиция: 23 181 €, 
специфичен разход: 7 884 €/kW, стимули: 0,49 €/kWh
Възвращаемост: 5,4%
Енергийни спестявания: ~ 3000 kWh/год.



Монталто 
  ди Кастро
Лацио, Италия

Описание

Най-голямата PV инсталация в Италия. Превръща 
слънчевото греене директно в прав ток. Произведената 
енергия ще се подава към  националната мрежа.

Характеристики 
Консумация: 7 млн. kWh на година
Мощност на инсталацията: 6 MW 
Краен потребител: домакинства и индустрии
Инвестиция: 30 млн. €
Спестени СО2: около 5 000 т СО2/год.
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Ферареле
Кампания, Италия

Описание

Изпълнители на фотоволтаична централа са Sie-
mens Energy и Ferrarelle S.p.A. Свързана с мрежата от 
декември 2008. 

Характеристики 
Конфигурация: 4554 панела, олекотени алуминиеви 
структури, наклон 30° ориентирани на юг, покриват 
близо 16 000 м2

Мощност на инсталацията: 1 MWp 
Потребител: компания за бутилиране на вода Fer-
rarelle
Инвестиция: 5 млн. €



Кастеланета
Пулия, Италия

Описание

Фотоволтаичната централа ще бъде построена и ще 
бъде една от най-големите PV инсталации в Италия.  
Изпълнителят е Siliken – една от водещите фирми в тази 
област. Предвижда се проекта да  бъде завършен през юни 
2010.  Инсталацията ще спестява 11, 660 тона CO2.

Характеристики 
Конфигурация: наклон 30º
Мощност на инсталацията: 14 MW
Произведена енергия: 22,34 GWh ще се подават в 
мрежата
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Детски музей
Лацио, Италия

Описание 

На покрива на детския музей в Рим е изградена 
фотоволтаична инсталация с цел намаляване на 
разходите и устойчиво  производство на енергия

Характеристики 
Мощност на инсталацията: 15,2 kW
Краен потребител: Детски музей, Рим
Цена на инсталацията: 32,26 млн. €



Вулкано
О-в Вулкано, Италия

Описание

Фотоволтаичната централа е била изградена поради 
повишената нужда от енергия през туристическия сезон 
на острова. Тя е оптимизирана, за да отговаря на нуждата 
от чиста енергия. Работи на максимална мощност през 
лятото, когато нуждата е най-голяма. Това е добро 
решение, защото транспортирането на гориво до острова 
и поддържането на други инсталации струва скъпо. 
Инсталациите на въглища замърсяват околната среда и 
вредят на туристическия бизнес.

Характеристики
Мощност на инсталацията: 100 kWp
Краен потребител: туристически обекти
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Алпи
Италиански Алпи

Описание

Фотоволтаичната централа e построена в италианската 
и френската част от Алпите,  където слънчевото греене 
е голямо. Състои се от 72  инсталации. Панелите са  
инсталирани на покривите на къщи, хижи, планнински 
стопанства и станции. Не са свързани с националната 
мрежа. 
Населението в планинските райони намалява, а 
фотоволтаичните  инсталации са добър пример, който 
доказва, че условията по тези места не са толкова 
тежки за живот.

Характеристики 
Мощност на инсталацията: общо 27,7 kWp. 
Капацитетът на отделни единици варира от 50 Wp до 
1600 Wp. 
Краен потребител: къщи, хижи, планински 
стопанства, планински станции



Регио Емилия
Емилия-Романя, Италия

Описание

Фотоволтаичните централи са инсталирани на покрива 
на гараж за електрически коли. Това е една от най-
привлекателните фотоволтаични инсталации – тя 
съчетава сенчесто място, където да оставите личния си 
автомобил и възможност да го заредите с екологично 
чисто произведена енергия.

Характеристики 
Конфигурация: може да зарежда три автомобила 
едновременно
Мощност на инсталацията: 94 kWp
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Салерно
Кампания, Италия

Описание

Фотоволтаична централа
Целта на проекта е да сравни работата на PV инсталация 
с мощност 330 kWp с въртяща се ос с PV инсталация със 
статична структура. Въртящата се структура ориентира 
инсталацията спрямо слънцето и така се достига оптимално 
изпълнение. Проектът се рализира с оглед техническите 
решения за двете системи. Придобиват се практически 
умения за работа с PV инсталации и  реализиране на 
подобни проекти.



   
   

   
  3

1 
 Б

И
О

Д
И

ЗЕ
Л

Мощност Име, местоположение Описание Изпълнител, завършен

6 MW Монти ди Кастро 
(Витербо) ENEL, 2009

4.7 MW Серавале Скривиа 
(Пиемонт) ErgyCapital, 2009

4 MW Солето (Лече) Uni Land, 2009

4 MW Скуинцано (Лече) Uni Land, 2009

3.3 MW Серре 60 000 модула ENEL, 1995

3.2 MW Матино (Лече) Juwi, 2008

3 MW Санта София 2009

3 MW Поджиорсини SAEM, 2009

2.8 MW Понтенур Ecostream, 2009

2.3 MW Кориналдо (Анкона) 2009

2.2 MW Сант Агостино Solon S.p.A., 2008

2 MW Нардо (Апулиа) Enerqos, 2009

2 MW Лече (Апулия) 2009

2 MW Сан Марко в Ламис 
(Фоджиа) Ecostream, 2008

2 MW Виласидро (Каглари, 
Сардиния)

1300 MWh, 
1750 т CO2 

емисии 
намалени 
годишно

Soluxia-Sorgenia, 2007

1.827 MW Лукка Enerray, 2008

1.699 MW Масаленго
1800 MWh, 990 
т CO2 емисии 

намалени 
годишно

Solon S.p.A. Quotidia srl
Март 2008

1.6 MW Акуавива деле Фонти Enerqos, 2009

ЕДНИ ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ
ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ   
В ИТАЛИЯ



„Novaol SRL“
Тоскана, Италия

Когато е била открита през 1992, „Novaol SRL“ е една 
от първите инсталации за производство на биодизел. 
Използвала е собствена технология и е преработвала 
различни суровини на партиди. През 2001 получава 
сертификат ISO9002.

През 2003, „Novaol SRL“ като най-голям производител 
на биодизел обявява  инсталирането на нова линия 
за „продължително“ производство. Тя ще обезпечи 
преработката на различни масла, с изключение на 
рециклирани. Програмата за производството се изготвя 
на седмична база. Основният източник на суровина е 
неутрализирано масло от семена на рапица, но може 
да се използва и неутрализирано слънчогледово масло. 
Няма станция за производство на масла на място. 
Качеството на продукцията се гарантира от европейското 
изискване EN 14214 FAME.

Така производствения капацитет на „Novaol SRL“ 
достигна 250 000 т/г.

Производство на биодизел
Реално
1992

Реално
1993

Реално 
1994

Реално
2002

Пред-
видено
2003

Пред-
видено
2004

Пред-
видено
2005

Пред-
видено
2006

Капацитет няма няма няма няма няма няма няма 250

Произ-
водство 59 60 70 80 80 120 160 няма

Целият производствен процес се ръководи от 35 души. 
Оборотът е 100 млн. €/ г.

„Novaol SRL“ е субсидиран от Bunge Group. Цялата 
инвестиция за „Novaol SRL“ е около 7 млн. €.



Целта на пилотния проект е създаване на пълна верига 
за производство и оползотворяване на биодизел. 
Отглеждат се соя и рапица (енергийни култури) на площ 
от 1000 хектара в северна Италия – регион Ломбардия. 
Продукцията се използва за производство на гориво 
за частните и обществените превозни средства – 
първоначално лодки и корабчета, след това и за 
автомобили. Количеството произведено биогориво е 
около 1000 т/г биодизел. Може да се използва чист или 
в смес. 1000 т биогориво с качество В100 е достатъчно 
за захранването на 100 коли/г.

Проектът се координира от Navigli Lombardi Scarl - 
частна организация, която се ръководи от представители 
на регион Ломбардия, провинция Милано и няколко 
общини.

Разходите по проекта възлизат на 310 000 € за първата му 
година на реализация. Финансирането е предоставено 
от регион Ломбардия и партньорите.

Пилотен проект
1000 хектара биодизел
Ломбардия, Италия
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