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2.Бойна брадва, крепостта „Боженишки
 Урвич“, XIVв.

Урвич е последната българска крепост,
запазила независимост до самия край
на Второто българско царство /края на
XIV век/.
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1. Бронзови копчета, некрополът на
 крепостта „Боженишки Урвич“, XIII-XIVв.
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На 22 км от Ботевград, над с. Боженица,
се намира средновековната крепост
„Боженишки Урвич“, до чието подножие
може да се стигне с кола по асфалтов
път. Там сред вековни церове, се
простира поляна, на която са изградени
привлекателни беседки за почивка,
чешма със студена вода и сцена, която се
използва за различни културни и
развлекателни събития. От поляната - по
маркирана пътека - за около 20 минути
пеш се стига до крепостта.

Kогато се изкачите до нея, ще видите
древен скален надпис, който е добре
съхранен зад метална клетка. Добре
запазени са също и основите на
крепостните стени и сградите до тях. 

В най-високата част на крепостта се
намира малък скален параклис,
който е издълбан в самата скала. От
това място се откриват невероятни
панорамни гледки. 

Поляна с беседки

Пътеката към крепостта

Сцена „Боженишки Урвич“

Крепостта „Боженишки Урвич" е открита
през зимата на 1918-1919г., когато след
силна буря под коренището на повален
явор, се разкрива уникален скален
надпис. По време на археологически
разкопки през 1972г. се установява, че
върху развалините на ранновизантийска
крепост от V-VI в. е издигната българ-

Най-интензивен живот в нея е имало
през XIVв., когато управител е Севаст
Огнян - виден болярин и кефалия при
цар Иван Шишман. За това говори и
откритото съкровище, състоящо се от
1327 сребърни монети, на лицевата част
на които е изобразен Царят с корона.
Открити са още оръдия и други
предмети на бита, които се съхраняват в
Исторически музей - Ботевград.

ската крепост „Урвич“, датирана
към XII-XIVв. 


