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Пирот се налази скоро у самом средишту Балкана, на пола пута између Ниша и 

Софије, на средини између Панонске низије у Подунављу и Тракијске низије на самом 

рубу Европе, на најкраћем путу за Азију. 

Први историјски извор, у којем је Пирот, као град, забележен јесте римска карта из 

4. века, позната као Табула Пеутингериана. Античко насеље на месту данашњег града 

звало се Турес, што на латинском значи куле, а служило је за контролу и одбрану главног 

друма у овом делу Царства. У Туресу су путници могли да преноће, да се окрепе и замене 

коње или кола. Од 5. до 15. века Турес се нигде не помиње, тако да је овај период остао 

потпуно нерасветљен, али зато о периоду после 15. века постоје богати списи. Град је 

најпре добио име Пиргос, заменом латинског назива грчким (са истим значењем), а затим 

се дошло и до српског имена Пирот. 

На брдашцу које се издиже изнад града налази се Пиротска тврђава за коју се у 

народу сматрало да је припадала Војводи Момчилу, из народних епских песама, те отуд и 

њено име Момчилов град. 

Река Нишава дели Пирот на два дела. На левој обали налази се Пазар и некада је 

био насељен Турцима и Србима, док је крај на десној обали, зван Тијабара, имао само 

српско становништво. Оба дела имају старе православне цркве, још из доба турске 

власти. У Тијабари се налази кућа Христића из 1848. године, једна од најлепших 

балканских градских кућа 19. века. Данас је у њој Музеј Понишљава, у којем се може 

видети богата збирка народних ношњи, пиротских ћилима и керамике. 

Током векова, најважнија занатска индустрија у Пироту било је ћилимарство. То је 

оригинална ткачка делатност поникла међу овдашњим становништвом, а на чији развој су 

свакако утицали Турци својим занимањем за пиротски ћилим. Посебан допринос за развој 

ћилимарства у Пироту имало је овчарство, због вуне одличног квалитета. 

Државна граница између Србије и Бугарске поклапа се са природном међом, 

Старом планином, која се у благом луку, дугачком преко стотину километара, простире од 

Зајечара до изнад Пирота и наставља даље у Бугарску. Друго име овог геолошког 

горостаса је Балкан планина по којој је читаво полуострво добило име. 

На Старој планини утврђено је постојање 1190 биљних врста и убраја се у 

значајније центре ендемореликтних врста. Специфичне биљне врсте су криласти 

звончић, као локална ендемска врста и Панчићева жабља трава, централнобалкански 

ендемитет који код нас постоји само на Старој планини. Од шумских и зељастих 

заједница занимљиве су заједнице планинских тресава на Јабучком равништу, Бабином 

зубу 

У свету је познат старопланински или пиротски качкаваљ. Он се, специфичном 

технологијом, прави од овчијег сира. Овде праве и вурду, која се добија цеђењем киселог 

млека. Након превирања од приближно месец дана, заједно са паприком, добија се врло 

квалитетан производ. 

  



НЕ ТРЕБА ПРОПУСТИТИ: 

– упознати рад пиротских ткаља 

– пробати вурду и качкаваљ са Старе планине                                                                       

– поглед са Бабиног кука 

 

ХРИСТ 

На Старој планини, у пећини брда Камик код села Рсовци, удаљеног 22 км од 

Пирота, налази се црква Светог Петра и Павла (13. век), познатија као Пећинска црква. 

Позната је по томе што на северном зиду овог светилишта стоји јединствена фреска 

Исуса Христа на којој је он млад и ћелав. 

 

 


