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в страната - 17.90 м. Паметник
на културата с национално
значение.Православен храм,
построен през 1858 г.Втората
по големина джамия в
България. Построена в периода
1530 - 1616 г. Паметник на
културата с национално
значение.Римски кастел от I в.
Един от стоте национални
туристически обекта.Построена
през 1885 г., дело на архитекта
Фридрих Грюнангер. Паметник
на културата с местно
значение. Музейна сбирка,
посветена на изтъкнатия учен биолог и археолог Акад.
ЯвашовМузейната сбирка в
къщата на видните
просветители и книжовници от
РазградМузейната сбирка
посветена на музикален деец и
архитект проф. Д.
НеновОтразява културните
традиции и бит на характерната
за този край етнографска група
"капанци".Квартал на Разград с
възрожденска
архитектура.Мавзолейкостница на руските войни,
загинали за освобождението на
Разград. Паметник на културата
с национално
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18 Интернет
страницаПанаир на
киселото мляко и
Фестивал на народните
традиции и
художествени
занаятиМузикални дни
"Димитър Ненов"
19 http://dnenovcompetition.hit.bgМежду
народен конкурс за
млади пианисти
"Димитър Ненов"
20 http://dnenovcompetition.hit.bgНацион
ална рок
фиестаНационален
литературен конкурс
"Поетични хоризонти на
българката”Национални
я детски фестивал
„Звезден път"Фестивал

значение.Паметник на
загиналите във войните
разградчани.Къща-музей на
основания през м. януари 1872
г. революционен комитет от
Ангел Кънчев, първи помощник
на Варил Левски.Тракийска
царска гробница при с.
Свещари. Включена в списъка
на световното културноисторическо наследство на
ЮНЕСКО.Тюрбе (гробница) на
алианския светец Демир баба
("Железният баща").Дървена
вятърна мелница, недвижима
културна ценност с местно
значение.Традиционни за
Лудогорието облекло, танци и
обичаиПрез 251 г. римският
император Траян Деций загива
в сражение близо до античния
град Абритус. Легенда твърди,
че златната колесница на
императора потъва в блатата
близо до крепостта.Според
поверието, който пие вода от
Момина чешма, разположена в
центъра на Разград, завинаги
остава в града.Легенда за
българските майстори,
построили джамията "Ибрахим
Паша".ОписаниеНай-голямото
културно събитие на региона.
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БългарияМеждународен
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есенен
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конкурс "Медни
гласчета"Международен
фолклорен фестивал
„Божурите"Поход "По
стъпките на Таньо
Войвода"Природна
забележителностЛесопа
рк "Пчелина"Градски
паркПрироден резерват
"Воден"Етнографски
комплекс, с. Побит
КамъкМестност
"Божурите"

Основното послание на панаира
е да съхрани и популяризира
традиционната българска
култура и най-старата традиция
на местната етнографска група
– капанци, за приготвяне на
домашно кисело мляко с
уникален и неповторим вкус.
Включва изложение на
художествени занаяти –
дърворезба, рисуване върху
стъкло, върху текстил и
керамика, капански сувенири,
плетиво, бижутерия, ковано
желязо, изработка на кукли в
народни носии, кожухарство,
абаджийство, иконопис и много
други занаяти на десетки
занаятчии от страната и
чужбина. Всяка година панаира
и фестивала се посещават от
многобройни български и
чуждестранни туристи,
туроператори и чуждестранни
партньори на общината от
Русия, Румъния, Турция,
Гърция, Франция, Германия,
Северна Ирландия и
др.Традиционно музикално
събитие с национално
значениеМеждународен
конкурс за млади пианисти (до
28 год.)Провежда се ежегодно

през м. септември с участието
на рок групи от цяла
БългарияНационален конкурс
за дамска поезия. Провежда се
веднъж на 5 год.Национален
конкурс за детски песни и
танциРегионален фестивал.
Провежда се ежегодно през м.
май.Биенале. Провежда се през
м. ноември.Провежда се през
м. септември.Конкурс за млади
изпълнителни на български
песни. Провежда се през м.
май от общ. Кубрат под
покровителството на Лили
Иванова.Провежда се от общ.
Кубрат в местността "Божурите"
през м. май.Традиционен
поход, посветен на четата на
Таньо войвода, преминала
Дунава едновременно с четата
на Христо Ботев през 1876 г.
Начало на похода: 30 май на
брега на р. Дунав при с.
Пожарево.ОписаниеАктивна
зона за отдих, разположена на
около 10 км. югозападно от
Разград. Включва язовири,
хижи, профилакториуми,
ресторанти, туристически
обекти, велоалеи. Любимо
място за отдих на
разградчани.Изграден по

инициатива на дружество "Лес"
през 1901 г. Включва стадион,
колодрум, летен театър и
зоопарк. На територията на
парка са разположени
скулптурни творби и
мемориален комплекс.Обхваща
площ от 15 000 хектара,
предимно широколистни гори
(дъб и бук). Благороден елен,
елен лопатар, муфлон, дива
свиня, а също и хищници като
лисица, чакал и дива котка, са
широко разпространени тук.
Село Побит камък носи името
си от високия скален монолит,
намиращ се в центъра на
селото. Природно-защитена
местност "Божурите"
(Мющерека) граничи със
землището на с. Смирненски и
гр. Глоджево, Русенска област.
Местността е естествено
находище на див божур
(Paeonia Peregrina Mill) и е
разположена на площ от около
50 дка. Има статут на защитен
природен обект.

