
Армения през погледа на един автотурист_2012 година 
 

Втората от Кавказките републики, които разгледах преди обиколката на ИРАН, 
беше Армения. Територията на тази държава е разположена южно от Грузия. Теренът е 
предимно планински с красиви долини, малко равнинни области и голямото езеро 
Севан. 

Армения е с население близо 3,3 млн., а територията й е 30 хил. квадратни 
километра, т. е. над 3,5 пъти по-малка от нашата. 

По мои впечатления арменците са свободолюбив и горд народ с високо 
национално самочувствие, основаващо се на богатото историческо минало.  

Първите държавни образувания на територията на днешна Армения възникват 
през третото хилядолетие преди новата ера. Официално първата самостоятелна 
арменска държава е създадена през 6-ти век преди новата ера, което означава, че е 
връстник на антична Гърция. Арменците се гордеят с историческия факт, че те първи в 
света приемат християнството като официална държавна религия през 301 година от 
новата ера. Първата арменска азбука съществува от векове преди новата ера, а 
съвременния й вариант е създаден в началото на 5-ти век от новата ера от духовника 
към царския двор Месроб Мащоц. В периода на най-голям политически, военен, 
стопански и културен разцвет арменската империя е обхващала територии от днешна 
Източна Турция, Северозападен Иран, Грузия, Азербайджан и Североизточна Сирия. 
Последното Арменско царство съществува от 1050г. до 1375г. и обхваща земи, които 
днес се намират в югоизточна Турция. В продължение на изминалите хилядолетия 
арменските земи са завладявани от: перси; македонците на Александър Велики; 
римляни; отново перси; араби; византийци; монголците на Тамерлан; пак перси; 
османските турци.  През 19-ти век Руската империя завладява от Персия и от Турция 
исторически арменски територии. В отговор на арменските национално-освободителни 
движения турците организират масови преселвания и избивания на арменци в края на 
19-ти век и през 1915 година. През периода 1918г.÷1920г. Армения е независима 
република. В края на 1920 г. Турция завладява западна Армения, а Червената армия 
завзема Източна Армения, която по-късно става република в състава на Съветския 
съюз. През 1991 година Армения обявява независимост и става самостоятелна държава. 

Статистическите данни сочат, че в новата арменска история периодът от 20-те до 
80-те години на миналия век е време на голям икономически подем и неколкократно 
повишаване на жизненото равнище. През тези десетилетия науката, културата и 
образованието достигат значителни висоти.  

Днес около 5 милиона арменци живеят извън родината си, в това число около 20 
хиляди в България. За мое съжаление, хората с които разговарях не бяха чували за 
Яворов, който в началото на миналия век написа прочувствени стихове за 
многострадалния арменски народ. 

Моето впечатление на турист е, че средното жизнено равнище е по-ниско от това в 
Грузия и е съпоставимо с нашето от края на 90-те години на миналия век. 

По мои наблюдения цените на основните стоки са на равнища около 3/4 от 
българските. Входните такси за основните музеи и забележителности са между 1 и 4 
лева. Цената на литър дизелово гориво беше 1,80 лева през август 2012 година. 
Значителна част от леките автомобили се движат с природен газ (метан), с който 
изминаването на 100 км. струва около 6-7 лева. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/1050
http://bg.wikipedia.org/wiki/1375
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/1918
http://bg.wikipedia.org/wiki/1920
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/1920
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/1991
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Първото нещо, което ме изненада в Армения, беше про-руската политика и 

изключителните русофилски настроения сред хората. Не очаквах, че може да има 
държава,  където мнозинството от народа да изпитва такива чувства на привързаност 
към Русия.  Пътувайки из страната и разговаряйки с хората си обясних на какво се 
дължи това: вековните исторически взаимоотношения между две християнски 
държави; помощта на Русия за освобождението от турско робство; икономическите и 
културни връзки през периода на социализма, които продължават и днес; конфликта с 
Азербайджан и военната подкрепа от страна на Русия; три от четрите граничещи с 
Армения държави са мюсюлмански, което изисква арменците да имат силен 
християнски съюзник. За тесните връзки с Русия от „пръв поглед“  говореха две неща: 
наличието на много автомобили руско производство и слушането на руска музика в 
заведенията. По мои наблюдения поне 1/3 от звучащата в заведенията музика беше 
руска. Около 90% от автобусите и камионите са руско производство. В провинцията 
около половината от леките автомобили са руски лади, следвани по брой от 
забравените вече у нас волги. В някои от малките градове имах визуалното усещане, че 
съм се върнал в годините на социализма. В столицата и големите градове преобладават 
стари западни леки автомобили, предимно германско производство. 

Арменците се оказаха още по-гостоприемни от грузинците. Всички, с които 
разговарях, изпитваха топли чувства към България и искрено се радваха, че общуват с 
българин. Много от хората подчертаваха, че ние сме братски народи. 

Арменският език, както и грузинския, е неразбираем за нас. Почти всички 
възрастни и преобладаващата част от младите хора говорят руски език. Знаещите 
английски са доста по-малко отколкото в Грузия. 

През цялото време в Армения не забелязах никакви следи от прояви на 
престъпност. Навсякъде в страната се пътува съвсем спокойно. 

Полицейското присъствие е видимо, както и в Грузия. Разликата е тази, че в 
Армения пътните полицаи следят за превишаване на скоростта с радари и камери в 
автомобилите. Нещо повече, те прилагат много „гаден номер“. На доста места с 
отдалечени от пътя къщи липсва табела за начало на населено място. Където свършват 
тези къщи, обаче, има табела за край на селището. Там скрит под сянката на дърво, 
обикновено се крие полицейски автомобил и засича с радар тези, които не са намалили 
скоростта в така (не)означеното населено място.  

Състоянието на пътната мрежа е по-лошо отколкото в Грузия и доста по-лошо 
отколкото у нас.  Типичните за България „дупки-убийци“ са малко, но неравностите по 
настилката, които трошат автомобила са навсякъде. През планините средната скорост 
на придвижване е 20÷25 км. в час. За някои туристически обекти няма означения или 
има табелка само за отклонението от главния път, пък после нека туриста да си „троши 
главата“. Позната „родна картинка“. 

На основните пътища указателните табели освен на арменски са изписани и на 
латиница, а на някои места и на кирилица. Като цяло, Армения е по-трудна за 
автотуриста, в сравнение с Грузия.  

През тази малка по територия страна и през Нагорни Карабах пропътувах 1 700 
килиметра в продължение на седем дни и половина. Туристическите забележителности 
в този регион се оказаха доста повече от очакваното. Там похарчих 465 лева, от които 
115 лв. на границата за автомобилни такси и застраховка гражданска отговорност. 
Продължиха и ремонтите на стария ми Опел. 
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Влизане от Грузия в Армения 
 

Пристигнах на граничния пункт привечер, преминаващите границата автомобили 
не бяха много, но всичките формалности и документи ми отнеха около час и половина. 
Тогава това ми се видя страшно много защото не знаех какво ме чака при влизането в 
Иран. 

За влизане в Армения е необходима виза, която струва 8 щатски долара. Тя може 
да се издаде и на граничния пункт, но аз си бях подсигурил такава от посолството на 
Армения в София. 

След бързата паспортна проверка започна оформянето на документите за колата. 
Първо се наредих на опашка, където трябваше да ми изчислят какви такси да платя за 
автомобила. С един руснак си чакахме реда, но нахални грузински шофьори на 
камиони започнаха да ни пререждат като обясняваха, че са си платили таксата и трябва 
само да подадат бележката с документите. След 4÷5 минути такова пререждане „ми 
писна“ и се разкращях на грузинските шофьори, че са нахални и е несправедливо да 
минават пред нас. Явно съм викал доста силно и гневно защото грузинците се 
стреснаха и застанаха на реда, а арменския чиновник се почувства засегнат, че един 
чужденец трябва да въвежда ред. Самият аз се изненадах от себе си, че мога толкова 
добре да се карам на руски език. Следваше отиване до банковия офис, обмяна на 
валута, плащане на таксите и връщане при чиновниците за оформяне на документите за 
лекия автомобил. После дълго писане на застраховката гражданска отговорност и 
лепенето на стикер на предното стъкло. 

Вече се беше почти стъмнило, няколко километра след границата отбих от главния 
път и си намерих спокойно място за нощувка. Първата ми среща с Армения приключи. 

 
В хронологичен ред следват  снимки с кратки пояснения от някои от 

посетените места в Армения . 
                                                    

▼ Рано сутринта продължих по пътя през красивата долина на река Дебед ▼ 
 

  
 
Алаверди 
 

Първото населено място, което разгледах, беше Алаверди. Това е малко градче с 
около 15 хиляди жители, голяма част от които са миньори в медните мини или 
металурзи в медодобивния завод. Изграждането на завода започва в края на 20-те 
години на миналия век, през началния етап от индустриализацията в бившия СССР. 
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◄ 
Завода за обогатяване на медна 
руда и за добив на мед. 
Медните мини са разположени в 
планината над града.  
◄                    

 
 
 
 

   

 
◄ 
Главната архитектурно-
историческа 
забележителност в града 
е средновековния мост, 
построен по поръчение 
на царица Тамара. 
Високата част на моста 
е украсена с барелефит
на 4 лъва. 
◄                    
 
 

 
 

 
◄ 
Жилищните блокове в 
Алаверди са от типичния за 
Армения полиран розов камък. 
 
Арменците уважават руските 
леки автомобили Волга, чиито 
по-нови модели у нас са 
непознати. 
◄                    
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Санаин 
 

В планината над Алаверди е разположено селището Санаин, в което има два 
туристически обекта: музея на Микоян и средновековния манастир. 

Санаин е родното място на Артьом Микоян - главeн конструктор на съветските 
изтребители МиГ. Не по-малко известен е и брат му Анастас, който е държавник по 
времето на Сталин и Хрушчов, достигайки до поста заместник председател на 
министерския съвет на СССР. Третият брат Микоян, обаче, е неграмотен и цял живот 
работи в местния селскостопански колхоз. 

 
                   С моя автомобил  пред музея                                                                                                  
        ▼ на авиоконструктора Артьом Микоян ▼                     ▼Сред експонати в музея на Микоян ▼ 

 

   
 

▼Снимки на държавника Анастас Микоян с Джон Кенеди, Джавахарлал Неру и Индира Ганди▼ 
 

             
 

                          
 
 
◄  
Бюста  
на авиоконструктора  
Артьом Микоян◄ 

► 
До паметника 

 на държавника 
Анастас Микоян  

► 
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Манастирския комплекс в Санаин е изграден през 10-ти век по времето на 

арменския цар Абас Багратуни. В комплекса са включени пет черкви, параклиси, 
библиотека, училище, жилищни сгради и средновековно гробище с родови гробници. 
Училището е връстник на аналогичните училища в Оксфорд и Кембридж, за които 
англичаните твърдят, че са сред първите европейски университети.  През периода от  
10-ти до 13-ти век манастирът е един от главните религиозни, културни и научни 
центрове на Армения. 
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Одзун 
 

Историческият град Одзун с неговите манастири и черкви е разположен на високо 
плато на левия бряг на река Дебед.  

 

▼ Величествената черква от 7-ми век в Одзун ▼               ▼Останките от старинна черква ▼ 
 

  
 

▼ В основата на каньона са останките от скалния манастир Хоромайри, 12-ти век ▼ 
 

                         
 
Ванадзор 
 

Ванадзор е индустриален град и административен център на провинция Лори. 
Населението му е 170 хиляди. В близкото минало името му е било Кировакан. В града 
има голям химически комбинат, няколко завода и колеж за подготовка на учители. 
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Запомних Ванадзор и с добрите млади механици, които ми ремонтираха 
охладителната система и динамото на опела. От тези момчета научих доста неща за 
Армения и за живота в страната. Накрая с тях се разделихме като приятели. 

 
Гюмри 
 

С типичната си руска и съветска архитектура Гюмри е един от най-атрактивните 
градове в Армения. Населението му е 120 хиляди жители.  

Историческото име на града е Кумайри, през 1840г. е преименуван на 
Александропол (на името на руския цар Александър I), а от 1924г. до 1990г. се е 
наричал Ленинакан (на името на съветския политик В.И.Ленин). 

Градът е пострадал много по време на опустошителното земетресение от 1988 
година с епицентър съседния град Спитак. Жертвите на това земетресение са 25 хил. 
души, а материалните щети са значителни. 

Градът съществува от 4-ти век преди новата ера, когато на това място се заселват 
гръцки колонисти. След присъединяването му към Руската империя тук е разположен 
голям военен гарнизон, което е обусловено от близостта на границата с Турция. През 
18÷19 век Гюмри се е развил като търговски и транспортен център във връзка с 
търговско-икономическите отношения между Русия, Турция и Персия. 

В град Гюмри е роден един от най-прославените военачалници през Втората 
световна война Иван (Ованѐс) Баграмя̀н. Той е маршал, командващ фронт (войсково 
обединение от няколко армии) и герой на Съветския съюз. 

Гюмри е побратимен с българския град Пловдив. 
 

▼ Рано сутринта на централния градски площад в Гюмри ▼ 
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                    Паметника на загиналите                                              Черквата Йот Верк, 
        ▼ при земетресението от 1988 година ▼                          ▼ в превод Седемте рани ▼ 
 

  
 

                                                                                        Статуята на Майка Армения (от ляво)  
           ▼ Из старите квартали на града ▼                     ▼ и Укреплението Сев Гул (от дясно) ▼ 

 

  
 

Мемориален комплекс в памет на руските воини, загинали 
▼          за освобождението на Армения от турско робство          ▼ 

 

  
 
Няма да се спирам на Ащарак и Бюракан, тъй като тези селища не ме впечатлиха 

с нищо особено. 
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Крепостта Амберд 
 

Старинната крепост Амберд е най-добрия пример за арменско крепостно 
строителство. На арменски името означава „Крепост в облаците“, което е оправдано, 
тъй като същата е разположена на 2300 метра надморска височина. Основите на 
крепостта са положени през 7-ми век, а през 11-ти век е разширена и доукрепена. 
Тогава са изградени баня, канализация и запазилата се до днес черква. 
                                                                                                 Гарнизонът на крепостта е охранявал 

        ▼ Общ изглед към крепостния хълм ▼             ▼   пътя през долината на река Амберд   ▼ 
 

    
 

      ▼ Черквата „Богородица“ от 11-ти век ▼                 ▼ Останки от крепостния замък ▼ 
 

    
 
Планината Арагац и езерото Кари лич 
 

Планината Арагац е най-високата на територията на Армения. Четири върха 
носят същото име като най-високият от тях достига 4094 метра надморска височина. 
Историческият арменски връх Арарат (5165м.), обаче, е на територията на Турция от 
другата страна на границата.  

Когато приключвах разходката си в подножието на върховете, до езерото Кари 
лич компания арменци обядваше и ме поканиха при тях. Почерпиха ме с кавказки 
шашлик и салата, като обезателно трябваше да пия водка с тях за Армено-Българската 
дружба. Когато се опитах да откажа да изпия до дъно чашата защото съм шофьор, най-
възрастният арменец ми обясни, че мога да пия спокойно. Полицията нямало да ми 
направи нищо ако карам пиян, защото съм гост на Армения. За 20 минути станах 
приятел със всички от веселата компания. 
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▼ В подножието на 4-те върха с името Арагац ▼      ▼ Високопланинското езеро Кари лич ▼ 

 

  
 
Столицата Ереван 
 

Столицата на Армения Ереван ме заплени от пръв поглед. По мое мнение това е 
един от трите най-красиви града, които посетих при тазгодишното си пътешествие на 
Изток (другите два са Батуми в Грузия и Исфахан в Иран). 

Над 1,1 милиона са жителите на Ереван, който освен столица на Армения е и най-
големия индустриален, научен, културен, транспортен и търговски център в страната. 
Индустрията в града включва металургични предприятия, завод за металообработващи 
машини, завод за електрически съоръжения плюс предприятия на химическата, 
текстилната и хранително-вкусовата промишленост.  

В града има няколко университета, библиотеки, музеи и други научни и културни 
учреждения. Матенадаран е една от най-старите и най-големи библиотеки в света, 
където се съхраняват огромно количество ръкописи, разказващи за историята на 
античния свят. В Ереван са родени или са живяли едни от най-известните арменски 
учени, музиканти, поети и писатели, художници, както и плеяда от шахматисти. 

Счита се, че градът носи името Ереван от 7-ми век, а през 8-ми век тук е изградена 
крепостта Ербуни.  

 
▼  Пешеходната зона в центъра на Ереван ▼ 
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▼  Централния площад Ханрапетутян Храпарак (Площад на републиката) ▼ 

 

   
 

◄ Пристигайки сутринта около 7.00 часа паркирах спокойно на 
площада, където нямаше хора и автомобили. Разгледах част от 
централната част на града и се върнах към 9.30 часа. Оказа се, 
че от всички страни на автомобила ми са паркирали други коли 
и не мога да изляза. Прочетох табелата до входа на сградата и 
разбрах, че съм паркирал пред Министерския съвет на 
Армения. Стоящите на пост полицаи с нищо не можеха да ми 
помогнат. Тогава качих автомобила на тротоара, направих дъга 
пред входа на министерския им съвет и слязох на улицата  
30-тина метра по-настрани. Помахах за довиждане на 
полицаите, които явно останаха доволни, че тоя чужденец си е 
решил проблема сам и няма да им досажд

      

а повече.   
Отидох до посолството на Нагорни Карабах за да си извадя 

виза за тази република, след което се върнах в централната 
част на Ереван и продължих да я разглеждам. ▼ 
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▼Паметник на 4-ма популярни интелектуалци▼                     ▼ Алеята на художниците ▼                         
 

             
 

▼  Картини в Националната художествена галерия ▼ 
 

   
 

▼  Експонати в Държавния исторически музей на Армения ▼ 
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Снимка при паметника на трима от главните герои на филма-комедия „Кавказка пленница“ 

▼    Паметника е разположен до едноименния ресторант в Ереван    ▼ 
 

  
 

             ▼ Езерце в парк на Ереван ▼                        ▼Обядвах кавказки шашлик в битово заведение▼ 
 

                  
 

▼Катедралния храм Свети Григорий Просветител▼                              ▼Операта▼ 
 

      

 
Останаха за разглеждане още музеи и забележителности в Ереван, но си тръгнах 

от града защото в Армения имаше много други места за опознаване.  
 

Навсякъде при пътуванията си ползвам подробните туристически пътеводители на 
издателство Lonely planet, които са най-практични за индивидуални туристи като мен. 
Горещо препоръчвам тези пътеводители на всеки един, тръгнал да пътешества без 
екскурзоводи. 
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Гарни 
 

Останките на древната крепост Гарни и запазения храм в древногръцки стил са 
разположени над живиписното ждрело на река Азат. Крепоста е изградена през 3-ти 
век преди н.е., разрушена е от римляните и е възстановена от арменския цар Тирдат I 
през първи век от н.е. Тогава в новата крепост е издигнат и храма на бога на слънцето 
Митра, чиято статуя е стояла във вътрешното помещение срещу входа.  

Сега комплексът Гарни се състои от развалините на крепостта с някога мощни 
стени, остатъци от дворцовия комплекс, типичните римски бани и храмът, в който са 
почитали бога на слънцето Митра. 

 

   
 

▼ През живописния каньон между Гарни и манастира Гехард ▼ 
 

    
 

    

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0
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Манастира Гехард 
 

Манастирският комплекс Гехард (на арменски „Копие“) е разположен в каньона 
на река Гохт. Името произхожда от легендата, че тук е донесено като реликва копието, 
с което римски войник пронизва разпънатия на кръста Христос. Началото на манастира 
е поставено през четвърти век от Свети Григорий Просветител с изграждането на 
черкви в скалите. Поради това старото име на манастира е Айриванк – „Пещерен 
манастир“.  През 923 година манастира е разграбен и разрушен от арабските 
завоеватели. Възстановен е през 11в.÷13в., а през 1968г.÷1971г. е реставриран. 
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Езерото Севан 
 

Езерото Севан е разположено на 1900 метра надморска височина. Неговата площ 
е 940 кв. км. Дълго е 80 километра и е широко 30 километра. Цветовете на водата се 
менят в зависимост от времето. Свързано е със столицата Ереван с много добра 
магистрала.  Както унгарците си имат Балатон, така и арменците си имат Севан. Само 
че тук туристическата инфраструктура е много по-слабо развита, езерото е 
високопланинско и водата е по-студена от тази в Балатон. 

 

    
 

   
 
Град Севан 
 

Този град с 20 хил. жители е разположен на брега на едноименното езеро, но не 
можа с нищо да ме впечатли. 
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Севанаванк 
 

Манастирският комплекс Севанаванк е разположен на полуостров в 
северозападната част на езерото Севан. Принадлежи към Арменската апостолическа 
църква. Основан е през 874 година от принцеса Мариам, дъщерята на Ашот I, който 
става цар десетилетие по-късно. По това време Армения все още се бори за да се 
освободи от арабското владичество. 

 

   
 

               ▼ Семинарията ▼                            
 

            
 

Гавар 
 

Това е най-голямото населено място край езерото Севан. Типичен провинциален 
постсоциалистически град. 

 

   
 
 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD_(%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/874
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82_I
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Надгробните камъни с кръстове (хачкари) в Норатус 
 

Типичните арменски надгробни камъни с кръстове се наричат Хачкари. Те са с 
наклонена като навес горна част, украсени са с розетки и флорални мотиви.  

Край селището Норатус, до езерото Севан, се намира най-голямото гробище, 
осеяно с 800 хачкари. По-голямото аналогично гробище е било в Джуга, Нахичеван 
(азербайджански анклав между Армения и Иран) и е съдържало 2500 хачкари. Твърди 
се, че това гробище е систематично унищожено от азерите през периода 1998г.÷2005г. 

Надгробните камъни с кръстове са издялани през периода 9-ти÷17-ти век. Това е 
типично арменско изкуство, а хачкари е една от „визитните картички“ на страната. 

 

  
 

  
 

  



 20
Приключих с разглеждането на езерото Севан в южната му част при град 

Мартуни, където отидох на плаж и поплувах. Бях доста интересен на група плажуващи 
местни ученици, които подробно ме разпитваха от къде съм, за къде пътувам и защо 
съм избрал точно техния плаж. 

 
Продължих към Южна Армения през високопланинския проход Селим (2410м.). 

Това е древен планински път, свързващ Изтока със Запада, един от „ръкавите“ на Пътя 
на коприната. Много хора си мислят, че така наречения Път на коприната е един 
единствен маршрут. В действителност това са множество паралелни търговски пътища, 
прекосяващи различни страни, и свързващи Източна Азия с Европа.  

 
               ▼ По един от маршрутите на Пътя на коприната, минаващ през Армения ▼                            

 

  
 

Кервансарай 
 

Добре запазеният кервансарай Селим е изграден през първата половина на14-ти 
век от княз Чезар Орбелян и двамата му братя. Двата лъва над входа са фамилния герб 
на Орбелян. Сградата е с размери 26м. на 13м. и е предоставяла място за почивка и 
нощувка на керваните от камили, пренасящи коприна и други стоки.  

Вътре има отделни помещения за камилите и за пътниците. Изненада ме 
невероятния хлад в тези помещения, въпреки че навън беше ужасна жега.  

Този кервансарай е разрушен през 16-ти век и е реставриран през 1956г.÷1959г. 
 

                 ▼ Вкопания в хълма кервансарай ▼                                ▼ До входа с двата лъва ▼ 
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Разгледах селището Вайк и продължих през планината, преминавайки през 

прохода Воротан (2344м.). 
 

                                 ▼ Град Вайк ▼                                 ▼Язовир Спандарян с ВЕЦ, част от каскадата Воротан▼ 
 

  
 

  ▼Планинските върхове са скрити в облаците ▼                            ▼ Превала Воротан▼ 
 

    
 

 
 
 

◄ 
На картата в ляво с черна линия е 
очертан маршрута ми през Армения и 
непризнатата република Нагорни 
Карабах 
 

Очертаният маршрут започва след 
влизането ми от Грузия на север (горе) 
и завършва с преминаването ми в Иран 
на юг (долу) 
◄                    
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Сисиан 
 

Малкият град Сисиан, наброяващ 18 хил. жители, е известен със своите 
хилядолетни исторически скулптурни паметници. 

 

▼ Парка Карадаран пази каменни скулптури на хиляди години ▼ 
 

   
 

                     ▼Черквата от 6-ти век ▼                                   ▼ Чаша силно арменско кафе▼ 
 

     
 

▼ Сутрешната разходка в този малък град е приятна ▼ 
 

     
 

На няколко километра северно от Сисиан е разположен древния Зорац Карер.  
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Зорац Карер представлява праисторическа обсерватория от подредени 

изправени камъни. Наричат я още Карахундж, което в превод означава „Говорещи 
камъни“. Мястото се състои от над 200 вертикални камъка, разположени върху 
територия от 8 хектара. Според учените, подредбата на камъните вероятно е с цел 
астрономични наблюдения. Въпреки, че точната им цел не е известна, според някои те 
служат за храм на бога на Слънцето, като астрономическа обсерватория или древен 
университет.  

  
 
Веднага направих аналогия с комплекса от камъни в Ейвбъри, Южна Англия, 

разположен на 20 километра северно от прочутия Стоунхендж. 
 
На разсъмване потеглих за манастирския комплекс Татев, минавайки през 

живописния каньон на река Воротан. 

  
 
Пътят пресича реката при извори на естествено газирана минерална вода. 

Направени са и два малки басейна за къпане в тази газирана вода. Двама възрастни 
арменци тъкмо си тръгваха от басейните и ми обясниха, че водата е много лековита и 
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трябва да се стои в нея 20-30 минути. Естествено, веднага си обух банския и се 
накиснах в по-големия басейн. В продължение на половин час се плациках спокойно, 
тъй като никой друг не се появи в ранната утрин. Усещането беше невероятно. За моя 
изненада коричките по зарастващите ми рани се отлюпиха и опадаха (бях падал 
неколкократно по стръмните терени). Попадайки в очите, обаче, газираната вода 
лютеше много. 

Определено това къпане беше най-голямото удоволствие през цялото ми 
пътешествие, сравнимо само с плуването в Персийския залив на Арабско море при 
ужасните южни горещини двадесетина дни по-късно. 

 
                      Паркинга при изворите                        Басейните с естествено газирана минерална вода, 
           ▼ на газираната минерална вода ▼                ▼         където се къпах на спокойствие         ▼ 

 

  
 
На връщане от Татев вече доста автомобили бяха спрели и хората си пълнеха 

бутилките с естествено газирана минерална вода. 
Подобна вода извира и у нас при село Михалково в Родопите. 
 

          След къпането в басейна с газирана вода                     В планината трябва да се внимава 
 ▼    продължих по планинския път към Татев    ▼        ▼           за свлачища от камъни           ▼ 
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Манастира Татев е основан през 9-ти век и в продължение на столетия е главен 

религиозен цантър на региона. Манастирският комплекс включва три черкви, 
параклис, люлееща се колона Гавазан (нейното клатене е било сигнал за 
приближаващи вражески войски или за заметресение), учебни помещения, библиотека, 
маслобойна, жилищни помещения и защитни стени. 

 

   
 

    
 

   
 

В края на 10-ти век в манастира живеят около 1000 духовници, ученици и 
студенти. През 1170 година манастира е разграбен от селджукските турци, а 
библиотеката е унищожена. След това е възстановен, но през 14-ти век отново е 
разграбен и опожарен от монголските нашественици на Тамерлан. Манастира започва 
пак да функционира едва в края на 18-ти век. 

За да се улесни туристическия достъп до манастира през 2010 година е построена въжена 
линия с лифтови кабини над каньона на река Воротан. С дължина от 5,7 км. това е най-дългата в 
света лифтова въжена линия без междинни стълбове. Цената на двупосочния билет е 12 лева. 
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Горис 
 

Най-красивият град в Южна Армения е Горис, наброяващ 25 хил. жители. През 
него протича река Варарак, а над левия й бряг се издигат скални пирамиди с 
издълбани в тях жилища. Това място със жилищни помещения в скалите от мек 
вулканичен камък се нарича Пещерния Горис. Аналогия може да се направи с 
Кападокия в Турция, с Кандован в Иран и с нашите Белоградчишки скали. 

В града има предприятия на електронната и електротехническата промишленост, 
енергетиката и хранително-вкусовата промишленост.  

 
▼ Старата историческа част на град Горис ▼ 

 

  
 

▼ В по-новата част на града ▼ 
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Скалите с вулканичен произход, в които през миналите столетия са 

издълбани жилища, се намират до самия град Горис. Образувало се е цяло скално 
селище, аналогично на тези в турската област Кападокия. 

 

  
 

  
 

  
 
При  Горис пътят продължава на юг към Иран. На изток през планините е пътя за 

република Нагорни Карабах.  Град Горис беше начален и краен пункт при обиколката 
ми на тази дипломатически непризната република. 

 
Връщайки се от Нагорни Карабах, в автосервиз на Горис ми ремонтираха 

скоростите. Взеха автомобила за ремонт към 20.30 часа вечерта и затвориха сервиза 
след като свършиха с мен. Тук мога да отбележа, че арменците работят по ориенталски, 
т. е. започват сутрин към 9.00 ÷ 10.00 часа и приключват късно вечер. 
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На юг към Иран 
 

Пътят към Иран минава през планински местности с останки от средновековни 
крепости, изградени около непристъпни скали. 

           
 
Със своите 46 хил. жители Капан е най-големият град в Южна Армения. 

Разположен е в долината на река Вохчи в подножието на планината Хуступ, висока 
3200 метра. В планините наоколо през съветската епоха са открити значителни залежи 
от метали, поради което е развит рудодобива и металургията. Заради металните залежи 
на много места компасите не могат да отчитат правилно посоките, а стрелките им 
просто „полудяват“. 

 

  
 
През малкия град Каджаран минах по тъмно, поради което не съм спирал да го 

разглеждам. Перпендикулярно на една улица в града беше прокопан доста дълбок и 
широк канал с натрупани камъни, там където трябва да стъпят колелата на 
автомобилите. В тъмното не ги видях и предните колела пропаднаха в канала. Намерих 
наблизо двама яки арменци, които повдигнаха предницата на колата за да се измъкна, 
след което заедно напсувахме строителите и местните власти, които са оставили на 
пътя този „капан“ за автомобили. 
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Късно вечерта, близо до иранската граница видях до пътя импровизиран 

паркинг, където останах да пренощувам. На това място през цялата нощ двама арменци 
въртяха търговия с дизелово гориво. Ирански ТИР-ове спираха и от резервоарите им 
източваха по 50÷100 литра. После от тубите сипваха дизеловото гориво в резервоарите 
на преминаващи арменски камиони КАМАЗ.  Вероятно това е доста изгодно за всички, 
защото на следващия ден още на първата бензиностанция в Иран установих, че цената 
на литър дизел е 12 стотинки (аз като чужденец трябваше да плащам по „цели“ 28 
стотинки за един литър).  

Разбира се, че и с тези арменски търговци на черно си поприказвахме и се 
сприятелихме. За пореден път се потвърди изключителната арменска сърдечност и 
гостоприемност. 

 
Последният арменски град, който опознах преди да прекося границата, беше 

Мегхри. Там има предприятия на хранително-вкусовата промишленост, а газопровода 
Иран-Армения минава през самия град.  

 

   
 
На границата оформянето на документите за излизане от страната стана 

сравнителни бързо, като платих 26 лв. изходна такса за автомобила.  
Доста си поприказвахме с един млад митничар, чийто брат по това време бил в 

град Разлог в България по линията на младежки културен обмен. Трудно се разделихме 
с този приказлив интелигентен младеж. 

След като ме провериха арменските митничари и граничари, до самия мост над 
граничната река Аракс бях проверен и от руски войници. Малко преди това разбрах, че 
границата се охранява от руски гранични войски. Наблизо е разположен руски 
гарнизон с 2000 военнослужещи, които съвместно с арменските си колеги осигуряват 
защитата на границата с Иран. 

 
Разделих се с Армения, тъй като бях достигнал основната цел на моето 

пътешествие – Ислямска рапублика Иран. 
 
 
Август  2012 година 
Валентин Дрехарски 
 
 


