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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"

Ежегодното състезание „Байк и рън за 
Чепън“ ще се състои на 25 април (събота) 
край Драгоман. С него ще бъде официал-
но открит форумът за устойчив туризъм, 
отговорен бизнес и зелени идеи „Зелени 
дни“, сред организаторите на които е и 
Българската асоциация за алтернативен 
туризъм. За втори път освен планинско 
колоездене, състезанието ще влючва и 
бягане. Очаква се близо 500 души да се 
включат в съревнованията.    

Велосипедистите и бегачите (мъже и 
жени) ще могат да премерят сили в две 
категории – юноши (до 18 г.) и възрастни 

като могат да избират между два марш-
рута: 42 км и 21 км. Стартовият пункт и 
мястото на срещата за двете състезания 
е пред сградата на Община Драгоман 
в 8:30 ч. Началният час на бягането е в 
9:30, а на вело състезанието – в 10:30.

Една от целите на „Байк и Рън за Че-

пън“, освен да популяризира велосипе-
да и бягането, е да запознае гостите на 
събитието с възможностите за туризъм в 
района на близката до София Чепън пла-
нина. Състезанието е ежегодна среща на 
любителите на активния спорт сред при-
родата и приятелите на планината.

Велосъстезание и маратон ще се 
състоят на 25 април край Драгоман

За повече информация и за регистрация за участие:

байк – www.drace.bg/events/view/22

бягане – www.drace.bg/events/view/23

www.zelenidni.com
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За контакти:

Посетителски  център 
Тел: +359 884 268 552 

+359 2 963 14 70
e-mail: dragoman@balkani.org

www.balkani.org

ДРАГОМАНСКО БЛАТО
ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТА  В  БЪЛГАРИЯ50 малко

ПоЗнати

Драгоманското блато е най-голямото 
карстово блато в България и се намира на 
38 км. от столицата и на 2 км. от гр. Драго-
ман. Разположено е на 701 метра надмор-
ска височина и е с площ от 350 хектара. 

През 30-те години на миналия век блатото 
е било пресушено за използване на земя-
та за земеделски цели. За дълъг период 
животът в блатото замира. С това изчезват 
от България два вида растения и едно от 
най-големите гнездовища на водолюби-
ви птици във вътрешността на страната. 
В резултат на спиране изпомпването на 
водите през 90-те години блатото бързо 
се възстановява и е една от малкото въз-
кръснали влажни зони у нас. От 2012 г. 
Драгоманското блато е обявена за влажна 
зона от световно значение по Рамсарска-
та конвенция. 

Туристите могат да разгледат част от 
блатото, разхождайки се по специално из-
градени дъсчени пътеки/дървени мостче-
та. Има и изградена наблюдателна кула, 
от която може да се разгледа панорамно 
местността и да се наблюдават водолюби-
вите птици. 

Блатото е обитавано от 220 вида птици, 
от които 125 гнездят на територията му. 
Сред гнездящите в него са и два световно 

застрашени вида – ливадният дърдавец и 
белооката потапница. Растителните видо-
ве, които се срещат в блатото, са тръстика, 
папур, камъш, острица, прешленолистен 
наводник, обикновена мехурка, орхидеи, 

Алдрованда - хищно 
плаващо растение 
без корени, което е 
в световния червен 
списък на застра-
шените видове на 
Световния съюз за 
защита на природата 
(IUCN) за 2014 г. и e 
с категория „Застра-
шен“ и много други. Подходящ период за 
наблюдение на птици и редки растения е 
от пролетта до есента.

В град Драгоман се намира и Център 
за опазване на влажните зони „Драгоман-
ско блато“, в който може да бъде видяна 
единствената в нашата страна експозиция 
за влажните зони. Това е и единственият 
специализиран център около столицата, 
който предлага възможност за срещи, 
уроци, лекции, семинари, работни групи 
и други на ученици и природозащитници. 
Центърът отваря врати при предварител-
на заявка.

Непосредствено разположената до 
Драгоманското блато Чепън планина дава 
отлична възможност на туристите и за пе-
шеходен туризъм. Тя е изключително кра-
сива, поради варовиковата си същност. 

Най-високият нейн връх е 
Петровски кръст (1206 м.), 
на който се намира тра-
кийското светилище на 
бог Сабазий – божество на 
растителността, земедели-
ето и лечението, на живата 
природа, на човека и него-
вото здраве.

Любителите на подобен 
вид туризъм могат да се 
насладят на маркирания 
маршрут за пешеходен 
преход в Чепън планина, 
който е с дължина 13 ки-
лометра. Трудността му е 
средна, а продължител-
ността му е около 6 часа.

Как се стига до Драго-
манското блато

Драгоманското блато се 
намира в непосредствена 
близост до град Драгоман, 

на 38 км северозападно от София. Навли-
за се в град Драгоман и оттам се поема по 
разклона за гр. Годеч. Посетителският цен-
тър е разположен на 1 км от центъра на гр. 
Драгоман, а от него до самото блато има 
още 1-2 км.


