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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 

и от държавния бюджет на Република България

информационен бюлетин
Проект BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 

"Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България"

ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТА  В  БЪЛГАРИЯ50 малко
ПоЗнати

Водопадът Скока е приказно място в Те-
тевенския Балкан, което е леснодостъпно 
през цялата година. Той има два ръкава – 
левият е висок около 30 м и от него посто-
янно тече вода, като количеството й вари-
ра според сезона; десният ръкав е значи-
телно по-висок – около 60 м, и в периоди 

на маловодие пресъхва. Слабият му дебит 
позволява през зимата целият скален ма-
сив да се покрие с лед, което предоставя 
възможност за практикуване на ледено 
катерене и го превръща в привлекателно, 
макар и все още немного известно място 

За контакти:

туристически информационен 
център - тетевен

Тел: +359 6789 50 56  
e-mail: infoc_teteven@mail.bg

туристически информационен 
център - боаза

Тел: +359 6789 50 65
e-mail: infoc_teteven@mail.bg

за любителите на адреналина. 
Началото на създадената в района еко-

пътека „Под пръските на водопада“, която 
стига до водопада, тръгва от централната 
градска част на Тетевен. Оттам придвиж-
ването може да стане пеша или с кола през 
един от кварталите на Тетевен – „Козница“. 

За да се стигне до 
екопътеката, първо 
трябва да се премине 
по моста над реката, 
точно срещу площада, 
а след това да се мине 
покрай градския па-
зар. Пътят към водо-
пада продължава 2 км 
по асфалтов път и сти-
га до остър завой, от 
който започва същин-
ската и най-красива 
част от екопътеката. 
На този завой има 
широко място, което 
може да се използва 
за паркинг. Цялата 

дължина на маршрута е около 4 км, като 
3,4 км от тях са асфалтов път, а останали-
те около 600 м – екопътека за пешеходна 
екскурзия. 

Водопадът се намира на малката река 
Козница, която тече с множество прагове 

в тясна и гориста долина, вие се в основата 
на отвесни скали и накрая навлиза в Тете-
вен, където се влива в река Бели Вит. 

Пътеката към водопада върви срещу 
течението на реката почти хоризонтално 
– едва на няколко места има леки изкач-
вания. В началото се преминава по дълга 
дървена платформа с парапет и поредица 
от малки вирове. Неслучайно този марш-
рут носи романтичното име „Под пръските 
на водопада“. 

Дефилето на река Козница е изключи-
телно живописно. Каньонът пленява с по-
критите с мъх заоблени камъни, пръснати 
около коритото на реката. Въздухът е не-
вероятно свеж, а дървените мостчета над 
реката създават приказно настроение. По 
протежение на целия път са направени 
маси и пейки, а в близост до водопада има 
заслон с огнище, подходящ за пикник. 

Екопътеката е подходяща за излет през 
всички сезони и е достъпна за хора без 
специална физическа подготовка. Един-
ственият по-труден участък може да бъде 
лесно преодолян благодарение на метал-
ния парапет, поставен за улеснение на ту-
ристите. 

Водопад „Скока“, 
гр. Тетевен, област Ловеч
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Продължава на стр. 3

Деветашкото плато се намира в северна-
та част на България, в Предбалкана, северо-
западно от град Ловеч. На територията на 
платото са разположени девет села – Ага-
тово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, 
Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и 
Тепава. Те са в териториалните граници на 
три общини – Летница, Ловеч и Севлиево. 

Деветашкото плато е изградено основно 
от варовикови скали. Тук могат да бъдат ви-
дяни почти всички видове повърхностни и 
подземни карстови форми - въртопи, вало-
зи, карстови блата, пропасти и пещери. Най-
високата точка на Деветашкото плато е на 2 
километра от село Брестово.

В платото се срещат полуестествени сухи 
тревни и храстови съобщества (орхидеи). 
Преобладават Панонски гори със зимен дъб 
и обикновен габър, Евро-сибирски степни 
гори с дъб, както и крайречни смесени гори 
от обикновен дъб, бял бряст и планински 
ясен.  

В района на Деветашкото плато са устано-
вени 9 вида земноводни и 12 вида влечуги 
като смок-мишкар, южен гребенест тритон, 
обикновена блатна костенурка,  шипоопа-
шата костенурка  и др.

В скалните комплекси в района се сре-
щат множество редки и застрашени видове 
птици. Тук се срещат 82 вида птици като ли-
вадния дърдавец, обикновен мишелов, орел 
змияр, бял и черен щъркел, корморан, раз-
нообразие от видове кълвачи и чучулиги, 
чапли, соколи и ястреби.

Установени са и 34 вида бозайници като белогръд та-
ралеж, лалугер, видра (Lutra lutra), язовец, в пещерите на 
платото живеят 9 вида прилепи. Срещат се още сърна, ли-
сица, вълк, дива котка, дива свиня. 

Деветашкото плато е богато на пещери, част от кои-
то могат да се посещават от туристи. Най-атрактивна за 
посетителите е Деветашката пещера. Интересни са също 
пещерите Голяма и Малка Гарваница до село Горско Сли-
вово, Футьовата пещера, пещерата Стълбица край село 
Кърпачево, пещерата Погрис, връх Чуката – 556 м. 

Сред другите интересни туристически обекти са Сливо-
вското кале, църквата в село Агатово (с една от най-теж-
ките камбани в България), църквата „Св. Георги Мъченик” 
в с. Брестово. 

Ще се спрем на две от забележителностите 
в Деветашкото плато, които привличат 

вниманието на множество туристи. 

крушунски воДоПаДи
Близо до ловешкото село Крушуна и на 6 км от град 

Летница се намира крушунската бигорна каскада или 
така наречените Крушунски водопади. Те са изключител-
но живописни и красиви, формирани са от множество 
карстови тераси. 

Главният водопад е най-високият травертин в България 
и се спуска от 20- метрова височина. Разделя се на някол-
ко други ръкава и така се образуват и останалите водопа-
ди. Каскадата представлява система от басейни и малки 
езера, които са преградени с прагове, разделящи водата 
на водни струи. 

Водопадите се намират в т. нар. местност Маарата. До 
тях се стига за 15-20 минути, след като туристите оставят 
колите на паркинг и тръгнат по екопътека. В началото на 
еко пътеката има стъбли , след което тя преминава покрай 
реката и отвежда до осеяния с много прагове, тераси и 
малки басейни водопад. 

деВеТашко 
пЛаТо 
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Пътечката нагоре отвежда към пещерата, в която се на-
мира изворът на водопада. Екопътеката предоставя въз-
можност за разглеждане на цялата система от водопади. 
По нея има обозначителни табели, както и изградени мо-
стове и парапети, които позволяват спокойно наблюдава-
не на забележителността. 

От 1995 г. Крушунските водопади имат статут на защите-
на природна забележителност, който цели да бъдат опазе-
ни уникалните образувания в местността. 

През V-ти век пр. Хр. местността е била населявана 
от тракийско племе. За това свидетелства намереното 
„Летнишко” съкровище, което се състои от 23 сребърно-

златни елемента за конска амуниция. По тези земи има и 
намерени доста римски монети, части от керамични съдо-
ве, римска плоча и други, като всички те свидетелстват за 
римския период на местността. 

В миналото, през 13-14 в. на мястото се е намирала и 
обител на монаси-исихасти. За това има запазени свиде-
телства – скални ниши и килии. Чрез послушание, въз-
държание, смирение и съзерцание на природата те са се 
стремили към единение с Бог. В скалите около водопада 
има издълбани няколко монашески килии, които са по-
ставили началото на Крушунския средновековен мана-
стир. 

Деветашката ПеЩера
Деветашката пещера се намира на 18 км североиз-

точно от Ловеч и на 2 км от село Деветаки. Пещерата е 
известна още като Маарата или Окната заради седемте 
различни по големина отвори на тавана, през които про-
никва светлина и осветява централната зала и част от 
двата й клона.

В началото на 50-те години на ХХ век се провеждат по-
сериозни проучвания на пещерата във връзка с превръ-
щането й в склад. Проучванията показват, че Деветашката 

пещера е била обитавана с известни прекъсвания през 
почти всички исторически епохи. Най-ранните следи от 
човешко присъствие са от средата на старокаменната 
епоха преди около 70 000 г. пр.Хр. 

Пещерата е сред пещерните находища с най-богати 
културни останки от новокаменната епоха (6 хил.- 4 хил. 
пр.Хр.).

Входът на пещерата е широк 35 м и висок 30 м. На около 
40 м навътре той се разширява, като образува просторна 

зала с площ от 2400 кв. м. Ви-
сочината на залата е 60 м, а на 
места достига и до 100 м.

От централната зала на око-
ло 200 м от входа се отделят два 
клона на пещерата. Левият е дъ-
лъг повече от два км, през него 
протича малка рекичка, която 
преминава през централната 
зала и се влива в р. Осъм. Де-
сният е сух и топъл. Входът му 
има височина 2,50 м и ширина 
5,70 м. Навътре се разширява 
и образува правоъгълна зала – 

дълга 50 м и широка 10 – 15 м. Този клон завършва с малка 
галерия с кръгло помещение, известно с името Олтара.

През 1996 г. пещерата е обявена за природна забеле-
жителност. 
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За контакти:

туристически информационен център – ловеч 
Тел: +359 68 601 362 

деВеТашко пЛаТо 
Продължава от стр. 2


