
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.bulgariatravel.org мултимедия

СТАРОПЛАНИНСКИ
СЕЛИщА

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България

http://www.bgregio.eu


www.bulgariatravel.org

2

Стара планина или Балкана, разгърнала дължината си по 

протежение на цяла България, е дала името си на целия 

Балкански полуостров. В недрата на планината са сгушени едни 

от най-живописните градове и села, много от които заради 

съхранения си автентичен облик са получили статута на 

архитектурни резервати. 

обща информация
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Старопланинските селища са разнообразни, както е различна 

и природата на Балкана в различните му части. Много от тези 

селища са с дълговековна история, а някои от тях са основани 

при превземането на България от османските завоеватели в 

опит на българите да съхранят живота и културата си на по-

труднодостъпни места.

През вековете на османското владичество тук са се зародили 

местни заняти, които са прославили надалеч българските 

майстори. Освен със скотовъдство и земеделие, местните 

хора се препитавали от медникарство, гайтанджийство, 

златарство, а до днес са съхранени и уникални образци на 

дърворезбата и иконописта.

До наши дни старопланинските селища са донесли богатото 

наследство от архитектурни паметници, автентични 

занаяти, богат фолклор и местни традиции и обичаи. Сред 

най-популярните сред туристите места са градовете Тетевен, 

Габрово, Дряново, Трявна, Троян, Априлци, Елена, Котел, селата 

Рибарица, Боженци, Шипково, Орешак, Медвен, Жеравна, Ичера.
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В западните склонове на Стара 
планина, близо до границата 
на България и Сърбия, се намира 
град Чипровци. Районът на града 
е бил населен още в най-ранна 
древност, а през вековете на 
своето развитие Чипровци се 
утвърдил като занаятчийски 

център. От миналото до наши 
дни градът е запазил славата 
си на център на производство 
на килими. В изработката на 
килими местните майстори  
влагали въображение и вещина. В 
Историческия музей на града има 
специална експозиция, посветена 

град чипровци
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на чипровските килими и 
характерните им елементи. 
Съвсем близо до Чипровци, на 
около 7 км от града, се намира  
и Чипровският манастир  
„Св. Иван Рилски”. Основан 
през Х в., манастирът е бил 
средище на българщината 
и е подпомагал книжовното, 
просветно и революционно 
дело в района. В комплекса на 

манастира има и кула-костница, 
в която се съхраняват костите 
на загиналите въстаници в 
Чипровското въстание от  
1688 г. Районът на Чипровци 
и Западна Стара планина е 
изключително живописен и  
е приятно място за отмора  
и разходка през почивните  
дни.
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На около 86 км от София, в 
гънките на Западна Стара 
планина, е разположен град 
Берковица. В миналото 
балканският град е бил важен 
административен център, а 
днес привлича с невероятната 
си природа и чист въздух. 
В града има интересни 

културни и исторически 
забележителности - 
Етнографският музей 
се помещава в типична 
възрожденска къща и показва 
характерни за района носии, 
килими, представя градския 
бит на населението по време 
на Възраждането. В Берковица 

град берковица
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се намира и къща-музей Иван 
Вазов, в която за кратко е живял 
патриархът на българската 
литература (1850 – 1921).  
Сред интересните храмове в 
града са църквите „Рождество  
на Пресвета Богородица” и  
„Св. Николай Чудотворец”. 
На около 10 км от Берковица 
се намира Клисурският 
манастир - едно от средищата 

на българската просвета и 
книжнина. Близо до Берковица, 
на около 16 км, се намира 
връх Ком - изходна точка за 
много пешеходни маршрути 
в тази част на планината. 
През зимата мястото е 
предпочитано от любителите 
на зимните спортове заради 
добрите условия за ски и 
сноуборд, които предлага. 
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На около 110 км от София, 
в Северозападна България, 
се намира Враца. Районът е 
обитаван още от дълбока 
древност, а през вековете 
градът е имал важно 
стратегическо, икономическо 
и културно значение. Повече 

за богата и древна история 
на Враца може да се научи в 
Историческия музей на града. 
Тук се съхраняват едни от най-
важните съкровища в България. 
В специална зала са изложени 
165-те сребърни съда на 
Рогозенското съкровище, 

град враца
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датирано от ІV в. пр. Хр. 
 Другата голяма ценност 
на музея са златният 
венец и златните обеци от 
Могиланската могила. В 
етнографския комплексвъв  
Враца се намира Музеят 
на файтона, в който 
посетителите могат да 
научат повече за технологията 
на създаване на превозните 

средства от миналото. 
Враца е интересно място 
за посещение и заради 
невероятните възможности 
за екотуризъм и пешеходни 
турове, които Врачанският 
Балкан предлага. В природен 
парк „Врачански Балкан” има 
множество маркирани пътеки, 
които водят до интересни 
природни феномени и красиви 
местности. На територията 
на природния парк и съвсем близо 
до Враца се намира и пещера 
Леденика. На връх Околчица във 
Врачанския Балкан се издига 
каменен кръст, с който е 
увековечен подвигът на поета 
и революционер Христо Ботев 
(1848 – 1876) и въстаниците от 
неговата чета.  
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Град Етрополе се намира в 
подножието на северните 
склонове на Стара планина, 
на около 80 км от София. 
През вековете на Първото и 
Второто българско царство 
градът е бил важен център за 
производство на желязо, мед 
и злато.  
По време на Възраждането 
Етрополе запазва 

водещата си позиция като 
занаятчийски и търговски. 
Повече за историята 
на Етрополе може да 
се научи експозицията 
на Историческия музей. 
Сградата, в която се помещава 
музеят, е строена за турски 
конак през 1853 - 1870 г. от 
местни майстори. Един от 
най-ценните паметници 

град етрополе
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на културата в Етрополе е 
Часовниковата кула, строена 
през 1710 г. Тя е смятана 
за една от най-старите в 
България. 
В Арнаудовата къща е 
пресъздаден битът в 
Етрополе от средата на 
ХІХ в. Къщата е строена 

през 1850 - 1860 г. и е един от 
паметниците на културата 
в града. 
Само на 5 км  от града се 
намира Етрополският 
манастир „Св. Троица”. 
Светата обител е основана 
през ХІІ в. Близо до манастира 
се намира красивият водопад 
Варовитец. Етрополе е 
приятно място за разходка и 
почивка,  районът около него 
също предлага възможности 
за еко и селски туризъм и 
пешеходни преходи,  съвсем 
наблизо се намира и село 
Етрополска Рибарица, 
където туристите 
могат да се насладят на 
характерното българско 
гостоприемство.    
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Град Тетевен е разположен в 
западната част на Средна 
Стара планина, на 110 км 
североизточно от София. 
Градът е малък и китен, а 
местните хора се гордеят 
с дългата му история и 
с красивата природа на 

Тетевенския Балкан. Основан 
преди векове, Тетевен 
през Възраждането бил 
прочут с многобройните си 
занаятчии, които продавали 
стоката си от Виена до 
Цариград. Наричали го 
„Алтън Тетевен” (Златния 

град тетевен
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Тетевен). 
През 1801 г. обаче градът 
е сринат до основи при 
кърджалийско нападение и 
са му необходими няколко 
десетилетия, за да възвърне 
предишната си слава. 
Днес е малък и китен град,  
с гостоприемни хора и 
интересни 

забележителности. 
Историята на Тетевен се пази 
в Историческия музей в града. 
Свежата природа на Балкана 
привлича много любители 
на екотуризма и спокойната 
почивка. Недалеч се намира 
село Рибарица – една от най-
популярните дестинации за 
селски туризъм в страната.
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Селото е разположено на 12 км 
 югоизточно от Тетевен. То 
простира дългата си над 10 км 
снага по протежение на река 
Бели Вит.  
Селото е популярно не само 

сред привържениците на 
пасторалните пейзажи. То 
е и планински климатичен 
курорт заради чистия въздух  
и природата.
Голяма част от къщите тук 

село рибарица
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предлагат настаняване. 
Възможно е наемане на стая 
или на цялата къща. В селото 
има и няколко хотела, както и 
заведения за хранене. 

В околностите на Рибарица 
има няколко туристически 
маршрута, както и 
възможности за планинско 
колоездене и риболов.
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Само на 30 км източно 
от Рибарица, по пътя за 
град Троян, е разположено 
село Шипково. Селото е 
доста оживено заради 
многобройните туристи, 
които почиват тук 

целогодишно. Близостта 
на Троян (18 км) също е 
предимство за тези, които 
искат да са близо до по-
голямо населено място. 
На 2 км от центъра на 
селото се намира 

село шипково
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балнеологичният курорт 
Шипченски минерални бани, 
в който има три минерални 
извора. Лековитата 
минерална вода в съчетание 
с чистия планински въздух 
са извоювали на Шипково 
славата на един от най-
известните климатични 
и балнеокурорти в Стара 
планина.
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Троян се намира само на 
18 км източно от Шипково. 
Живописният планински 
град е дал името си на тази 
част от Стара планина, 
известна като Троянския 
Балкан. Градът е основан 
през XV в. от преселници 
от Западна България. 

През Възраждането Троян 
се прочува със своите 
майстори грънчари и с 
Троянската керамична 
школа.
До града се намира 
Троянският манастир – един 
от най-големите в Стара 
планина. Той е посещаван 

град троян
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от много туристи и 
поклонници. Градът също е 
интересен за туристите. Тук 
се намира единственият по 
рода си Музей на народните 
занаяти и приложни 
изкуства. В близкото село 
Орешак пък се намира 
Националното изложение на 
художествените занаяти и 
изкуства.
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На 26 км югоизточно от 
Троян се намира град Априлци. 
Той също е популярен 
сред туристите заради 
красивата природа и 
добрите условия за туризъм. 
Оттук започват и няколко 
пешеходни маршрута в 
Стара планина. Градът 
е популярно място за 
активна почивка. Тук има 

добри условия за конна езда, 
планинско колоездене, въжена 
градина, както и много 
хотели и къщи за гости. 
Априлци е със статута на 
град отскоро. През 1976 г.,  
в чест на 100-годишнината 
от Априлското въстание 
четирите села – Ново село, 
Видима, Острец и Зла река, се 
обединяват в град Априлци. 

град априлци
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След Априлци разходката 
из старопланинските 
селища продължава към град 
Габрово. Той е разположен 
на 52 км североизточно от 
Априлци, в подножието на 
Стара планина. Габрово 
е основан като селище, 

охраняващо прохода 
Шипка през ХІІ в. През 
Възраждането се прочува из 
цялата Османска империя 
със сръчните си занаятчии 
и будните си граждани. В 
Габрово се намират три 
уникални музея – музеят на 

град габрово
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открито „Етъра”, Музеят 
на образованието и Домът 
на хумора и сатирата. В 
покрайнините на града 
се намира и Соколският 
манастир. 
От Габрово започва 
Шипченският проход, 
който води до Южна 
България и минава покрай 
Националния парк-музей 
Шипка.
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Боженци е красиво село, 
разположено на 15 км източно 
от Габрово. Според древна 
легенда селцето е основано 
от търновска болярка 
на име Божана, която се 
заселила тук с децата си след 

смъртта на съпруга си при 
завземането на столицата 
Търново от османците. 
Заради многобройните си 
къщи, запазени от епохата 
на Възраждането, селото е 
получило статута на 

село боженци
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архитектурен резерват. 
Боженци е много популярно 
сред привържениците на 
спокойната почивка и селския 
туризъм. Сред местните 
атракции е прословутото 
бяло сладко. В селото се 
правят възстановки на 
български традиции на 
празниците Гергьовден, 
Коледа, Лазаровден.
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На 21 км северно от 
Боженци е китното градче 
Дряново. Макар и малко, 
Дряново изобилства от 
забележителности – 
стари възрожденски къщи, 
Исторически музей, музей, 
посветен на големия 
възрожденски строител 
майстор Колю Фичето, 

Дряновският манастир, 
пещерата Бачо Киро и много 
други. Заради прекрасния си 
климат Дряново е обявен 
и за климатичен курорт. 
Няколко са и екомаршрутите 
в района, които разкриват 
пред посетителите 
красивата старопланинска 
природа.

град дряново
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На 16 км южно от Дряново е 
разположен град Трявна. Подобно 
на други старопланински 
селища, и Трявна пази богата 
история. Тук има много музеи 
и те са най-разнообразни. Най-
интересна е обаче Даскаловата 
къща, чиято експозиция е 
посветена на Тревненската 
художествена школа и по-

град трявна
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конкретно на прословутата 
тревненска дърворезба. Тук 
се намира и друг интересен 
музей – на африканското и 
азиатското изкуство. Третият 
музей в Трявна е посветен 
на иконописта и нейните 
великолепни образци. Символ на 
града е Часовниковата кула, за 
чието изграждане се разказва 
интересна легенда.
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На 60 км източно от 
Трявна се намира красивият 
старопланински град Елена. 
Той е известен както с 
прекрасната природа, 
така и със съхранената 

архитектура от епохата 
на Българското възраждане, 
многобройните паметници 
на културата и еленския 
бут – местен деликатес, 
приготвян от осолено

град елена
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свинско месо.
В Елена може да останете 
цял ден и пак няма да се 
наситите на града. От 
всяка улица и къща се 
носи духът на историята 
и на Възраждането. 
Сред най-интересните 
забележителности са 
Даскалоливницата, 
архитектурният ансамбъл 
Разсукановите къщи и Музеят 
по палеонтология.
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През планинските пътища 
от Елена на запад, след 
около 60 км ще стигнете до 
град Котел, разположен в 
малка котловина в Източна 
Стара планина. Градът е 
запазил много от своите 

исторически паметници. В 
квартал „Галата” се намира 
Галатанското училище – 
забележителен архитектурен 
паметник. В него е поместена 
експозицията, посветена на 
прословутите котленски 

град котел



СТАРОПЛАНИНСКИ
СЕЛИщА

47

килими и тъкани. Друга 
местна забележителност 
е Пантеонът на Георги Ст. 
Раковски. В Котел се намира 
и природонаучен музей с 
богата сбирка, представяща 
животинското царство 
на Котленския Балкан. 
Природата около града също е 
богата на забележителности 
– пещери, водопади и скални 
образувания.
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На 16 км южно от Котел е 
разположено село Жеравна. 
Заради многобройните си 
паметници на културата 
Жеравна има статута на 
архитектурен резерват. 
Някои от къщите са на над 300 
години. За туристите интерес 
представляват къщата 
на Руси чорбаджи, родният 

дом на писателя Йордан 
Йовков, бащината къща на 
общественика Сава Филаретов, 
църквата „Св. Николай”.  Тук 
всяко лято се провежда уникален 
фестивал на народната носия. 
Селото е много популярно 
сред туристите, които 
предпочитат да отседнат в 
стара възрожденска къща.

село жеравна
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Село Медвен се намира на 15 км 
 източно от Жеравна. Това 
малко очарователно селце 
впечатлява всеки посетител 
със запазените си къщи от 

епохата на Възраждането и 
прелестната старопланинска 
природа. Кристалният въздух, 
прохладата през лятото и 
тишината привличат хора, 

село медвен



СТАРОПЛАНИНСКИ
СЕЛИщА

55

които искат да си починат от 
градския шум. 
Медвен е родно място на 
големия български публицист 
и революционер Захари 
Стоянов. Родната му къща 
днес е превърната в музей. 
Селото е популярно и сред 
ловджиите - наблизо има 
ловно стопанство. Няколко 
възстановени стари 
къщи в Медвен предлагат 
настаняване.
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На 17 км югозападно от 
Медвен се намира друго 
живописно старопланинско 
селце – Ичера. Макар да не 
е архитектурен резерват, 
селото е съхранило облика
си отпреди векове. Добре 
развитият селски туризъм 
привлича много хора 
през лятото. Тук има 
няколко хотела и механи, 

построени в характерния 
старопланински 
архитектурен стил. 
Забележителностите в 
селото не се изчерпват 
със старите къщи. Тук е 
интересна и самата природа 
и възможностите, които 
предлага – риболов, разходки, 
лов на раци в реката, бране 
на билки и гъби.

село ичера
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България

http://www.bgregio.eu

