
ПРИКАЗНАТА ЗА
БОГОМИЛИТЕ И ВОДОПАД БАБУНА
Бабуни, Богомила, река Бабуна... називи во Азот, кои сведочат за една од 
најинтересните појави на средновековното минато на нашите простори. 
Областа Азот, лоцирана во центарот на државата, не е позната само по 
Солунска Глава и по природните убавини. Пределот ги крие тајните на 
богомилството. Импресиониран од „пламените проповеди на таквија лугје“, 
богомилите ќе бидат предмет на интерес и на Коста Апостолов Солев Рацин, 
па за богомилите ќе ги остави и статиите „Богомилите, кратка расправиа от 
историата македонска“ од 1939 година, „Селското движење на богомилите во 
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нагласува дека богомилството одиграло и 
многу позначајно влијание во 

македонската народна култура и народен 
фолклор, отколку православието. Едно е 

сигурно, тоа е еден од најмистичните 
периоди на кој, за жал, не му е посветено 

потребното внимание.

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или 
препораките изнесени овде се на имплементаторите и не ги одразуваат оние на Владата на САД.
*Прибирањето информации и пилотирањето на овие тури е овозможено во рамки на Проектот за 
локална и регионална конкурентност финансиран од Европската Унија.U.S. Embassy Skopje
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Нежилово е оддалечено 53 километри од Велес, 110 километри од Скопје и 240 
километри од Охрид. Патеката од село Нежилово до водопадите на река Бабуна во двата 
правци е во должина од околу 18 километри.
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Богомилската тура ве води во центарот на Азот и ги 
открива пред вас најубавите скриени предели.

Во Богомила веднаш ќе го забележите стариот римски 
мост, функционален неколку столетија, со импресивен 
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државата, Белица. Бабуна на околу 65 километри се влива во 
Вардар. Вливот е на неколку километри јужно од Велес. 
Непосредно пред вливот водите поминуваат низ клисурата 
Пешти, познат по големиот број пештери со фосилните 
остатоци од цицачи и како место во кое се уште може да се 
сретне белоглавиот орел.
Големиот рибник и ресторан во Нежилово е идеално место за 
пауза по планинарењето, а токму тоа е последната точка од 
богомилската тура.  


