
ПРИРОДЕН ПАРК „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“ 
Природен парк „Врачански Балкан“ е обявен за защитена те-

ритория в края на 
1989 г., а от месец март 
1997 г. е обявен за за-
щитен обект с меж-
дународно значение. 
Територията на пар-
ка обхваща площ от 
28 803.9 ха, като 
включва Врачанската 
планина и масива на 
Лакатнишките скали. 
Паркът е втори по го-
лемина сред природ-
ните паркове в Бъл-
гария. По-голямата 
част от територията е 
покрита с мощни кар-
бонатни скали, което 
определя множество-
то пещери и пропасти 
– над 500 броя. По-из-
вестните са Леденика, 

Темната дупка, Барките, Беляр и др. 
В границите на Природен парк „Врачански Балкан“ се опазват 

над 1000 вида висши растения. Уникални и защитени растения за 
територията са: люспестото изтравниче, келереровия центратус, 
ковачевия зановец, жълтия планински крем, велчевото плюскавиче 
и кълбестата траунстенейра. 

Фауната е представена от 1507 вида животни, в т.ч. 276 вида 
гръбначни и 1231 вида безгръбначни. Врачанският Балкан е ва-
жно място за гнездене на 120 вида птици, между които: черен 
щъркел, белоопашат мишелов, скален орел, сокол скитник, пъс-
тър скален дрозд, зелен кълвач и др. Над 170 вида са от Европей-
ско природозащитно значение, а 157 вида са защитени от Закона 
за биологичното разнообразие. Природен парк „Врачански Бал-
кан“ е един от най-важните райони за пеперуди в България. Тук 
се срещат Червен аполон, Голям аполон, Дневно пауново око, 
Голям полумесец и др. 

Територията на ПП „Врачански Балкан“ е част от Национал-
ната екологична мрежа „Натура – 2000“. В неговите граници се 
намират и следните защитени територии: резерват: Врачански 
карст; 5 природни забележителности: Темната дупка, Леденика, 
Вратцата, Ритлите, Новата пещера и 5 защитени местности: Па-
дините, Вола, Веждата, Боров камък, Лакатнишки скали.

Управлението на защитената територия се осъществява 
от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ към Из-
пълнителна агенция по горите.

ПРОХОДЪТ ВРАТЦАТА

Проходът Вратцата е ждрело на река Лева и е рядко красив 
и внушителен 
скален масив. 
Той е символ 
на град Вра-
ца и с него се 
свързва произ-
ходът на името 
на града. От-
весните скали 
на Вратцата са 
най-високите 
на Балканския 
полуостров — 
над 400 м и са 
най-популяр-
ният катерачен 

обект в България. В пролома са запазени останки от среднове-
ковната крепост Вратица – X–XII в. През него минава шосето за 
пещера Леденика, хижа Пършевица и с. Згориград. 

Как да стигнем: с автомобил или пеша, 1 км от гр. Враца, 
посока с. Згориград по асфалтиран път покрай коритото на река 
Лева.

РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ПАРК „ЛЕДЕНИКА“ 
И ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА

Пещера Леденика 
е една от най-посе-
щаваните пещери в 
България. Отворена е 
за туристи през цяла-
та година. Пещерата е 
дълга 320 м и има 10 
зали. 

Р а з в л е к а т е л е н 
парк „Леденика“, се 
намира непосредстве-

но до пещерата и включва посетителски център с експозиции 
и 5D-кино, въжена градина, стена за катерене, амфитеатър и 
тематичен приказен парк. Посетителският център предлага 
разходки по еко-пътеки, спортни игри и състезания за всички 
възрасти, артистични мероприятия свързани с природните 
дадености на Природен парк „Врачанския Балкан“, виктори-
ни, карнавали, фото-пленери на зададена тема и много дру-
ги забавления. Печат 16 от 100-те Национални туристически 
обекти. 

Как да стигнем: с кола на 16 км по асфалтов път от гр. Враца, 
минавайки през прохода „Вратцата“ и завивайки надясно.

Исторически маршрут
ПО СТЪПКИТЕ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 1 час

Изходен пункт: пътя за в. Околчица, 
500 м преди паметника
Край: кръгов маршрут
Достъп: с автомобил или пеша, 
22 км от гр. Враца
Трудност: лесна

Описание: 
Маршрутът е кръгов и запоз-

нава с формирането и бойния път на четата на Христо Ботев от 
Козлодуйския бряг до местностите, в които е дала последните си 
сражения. Пътеката отвежда до лобното място на Христо Ботев 
и разказва за съдбата на четниците след смъртта на войводата.

Исторически маршрут
АНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА ВРАТИЦА – 1 час
Изходен пункт: прохода Вратцата след ресторант „Чайка“
Край: кръгов маршрут
Достъп: с автомобил или пеша, 1 км от гр. Враца
Трудност: лесна

Описание: 
Маршрутът е изграден в местността Градище, непосредстве-

но до прохода Вратцата, където според историческите сведения 
е възникнал град Враца. По време на втората българска държа-
ва селището е укрепено с крепостна стена и прераства в градски 
център. Маршрутът запознава посетителите с направените раз-
копки, с предназначението на отделните обекти, с тяхната исто-
рическа и културна стойност.

Познавателен маршрут
ВРАЦА – ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА – 3 часа

Изходен пункт: прохода Вратцата
Край: пещера Леденика
Достъп: с автомобил или пеша, 
1,5 км от гр. Враца
Трудност: средна

Описание: 
В началото маршрутът ми-

нава през борова гора и след 
30 мин. достига до къмпинг 

Кариерата. Следва стръмно изкачване и след 40 минути пътеката 

1. ВРАЧАНСКА ЕКО ПЪТЕКА 
„БОРОВ КАМЪК“ – 3 часа 

Червена маркировка. Маршрутът започва от края на с. Зго-
риград следва каньона на р. Лева. Дървени мостове, множество 
стълби и парапети, построени от двете страни на реката, отвеж-
дат до водопад Боров камък с височина 63 м. Пътеката минава 
непосредствено под водопада и се изкачва по дървена стълба 
вдясно. Над водопада е изградена обзорна площадка. Следва кра-
сива поляна с дървен заслон и барбекю. Имате следните варианти 
да продължите: 1. По маркирана пътека до х. Пършевица – 1 час; 
2. По маркирана пътека към с. Згориград – 2 часа; 3. По маркира-
на пътека към вр. Околчица – 4 часа.

2. ГР. ВРАЦА – М. ЛОКУМЧЕТО – 
ВР. ЗАМБИНА МОГИЛА – Х. ПЪРШЕВИЦА – 4 часа

Жълта маркировка. Маршрутът започва от ПЦ „Натура“. Вър-
ви се по пътя за пещерата „Леденика“. След първия остър завой 
след прохода Вратцата се отбива вляво по добре очертан коларски 
път, който преминава в планинска пътека, която отново излиза на 
шосето. На следващия остър завой пътеката се отклонява вляво, 
преминава през дере с течаща вода и през красива букова гора се 
изкачва по хребета Локумчето и излиза отново на шосето. След 
около 1 км по шосето вдясно по дере се достига трудовашката чеш-
ма. От чешмата се продължава нагоре, като се пресичат серпенти-
ните на шосето и се достига разклона за х. Леденика и х. Пършеви-
ца. Поема се по шосето вляво към х. Пършевица.

3. ГР. ВРАЦА – В. СКАКЛЯ – М. ПАТЛЕЙНА – 
М. ИЗБАТА – ВР. ОКОЛЧИЦА – 3 часа

Зелена маркировка. По улицата над Служба „Пожарна безопас-
ност“ (или покрай МБАЛ „Хр. Ботев“) се излиза в края на града при 
дома за стари хора „Зора“. Пътеката минава покрай изоставена ка-
риера за варовик и завива вляво, като пресича коритото на потока, 
спускащ се от водопада. С леко изкачване извежда до карстов извор, 
където отново пресича потока и започва стръмно да изкачва към 
водопада. След като достигне до подножието му, пътеката завива 
рязко вляво, преодолява много стръмен участък, минавайки покрай 
входа на голяма, но плитка пещера и извежда на обширна поляна в 
горната част на скалния венец, където има кът за отдих с пейки и 
маса. Пътеката завива вдясно и в югозападна посока през карни по-
лета извежда на пасища с кошари в м. Патлейна. Продължава се сре-
щу течението на потока и се достига до голям карстов извор, където 
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Тази карта е изработена по проект 
„Изпълнение на дейности за устройство и управление на 

Природен парк „Врачански Балкан“, 
договор N DIR-5113326-C-005, който се финансира от 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз 
и от държавния бюджет на Република България 

чрез оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“, 
http://ope.moew.government.bg/bg

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК

Центърът е открит през 2008 г. в сградата на Ески джамията в гр. Враца, 
обявена за архитектурен и художествен паметник на културата. 

 
Центърът Ви предлага:

 Информация за Природен парк „Врачански Балкан“;
 Образователни програми, работа с деца и ученици на природозащитни теми; 

 Eкскурзоводи и планински водачи;

Тук може да откриете:
 Триизмерен и дигитален макет на ПП „Врачански Балкан“;

 Интерактивен детски кът;
 Образователни експозиции за биоразнообразието и карстообразуването;

 Информационен център, сувенири и рекламни материали;
 Гостуващи изложби;

 Оборудвана семинарна зала за провеждане на работни срещи и обучение.

Вход свободен!

Работно време:
1.11.–31.03. Понеделник – петък: 9.00–12.00; 13.00 – 17.00
1.04–31.10. Всеки ден: 9.00–12.00; 13.00 – 17.00

3000 Враца, ул. „Поп Сава Катрафилов“ №27–29 
(на Червения площад)

тел.: 092/66 03 18; e-mail: naturacenter@abv.bg
facebook: Природозащитен център НАТУРА

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“
3000 Враца, п.к. 241 

тел. 092/66 58 49
e-mail: vratchansybalkan@abv.bg

Важни телефонни номера:

Единен европейски номер за спешни повиквания 112
Телефони на планинска спасителна служба 0888 478 838
Аварийно-спасителен отряд на 
Българска федерация по спелеология. 
Телефони при произшествия в пещери 0888 220 087
Регионална инспекция по околната среда и водите –
РИОСВ, Враца зелен телефон 092/ 62 92 11
Пътна помощ 146, 02 91146, 02/ 980 3308
Автогара Враца  092 62 25 58
ЖП гара Враца 092 62 44 15; 0884 405 742
ЖП гара Мездра 0910 91 33 33, 0884 405 718

ВОДОПАД БОРОВ КАМЪК

Намира се югозападно от село Зго-
риград и е с височина 63 м. До водопада 
води Врачанската екопътека – една от 
най-атрактивните и посещавани еко-
пътеки в страната. Маршрутът следва 
каньона на р. Лева с дървени мостчета, 
множество стълби и парапети, постро-
ени от двете страни на реката. Освен с 
величествения водопад, районът е из-
вестен и с вековните букови гори. 

Как да стигнем: началото на пъте-
ката – с автомобил или пеша, 4 км от 
гр. Враца, след с. Згориград.

ВОДОПАД СКАКЛЯ
Най-високият непостоянно течащ водопад в България — 

141 м. Намира се на 1,5 км южно от Враца, зад хълма Калето. 
В района му са открити останки 
от средновековното българско 
селище Патлейна. Красив през 
всички сезони, от горната му 
част се откриват прекрасни глед-
ки към град Враца и Врачанското 
поле. Пресечна точка на няколко 
туристически маршрути. 

Как да стигнем: с автомо-
бил или пеша до района над бол-
ницата в гр. Враца, откъдето 
за 1 час изкачване се достига 

подножието на водопада. Оттам преминава познавателения 
маршрут: гр. Враца – в. Скакля – Войводин дол.

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ 
„РИТЛИТЕ“

Уникален скален феномен с 
височината на скалните ребра 
60–80 м. Разположена е на левия 
бряг на р. Искър, срещу с. Люти-
брод. На север от тях е било раз-
положено средновековното сели-
ще Коритенград и манастирски 
комплекс. В близост се намират: 
историческата местност Рашов 
дол, където през 1876 г. са загина-
ли в битка 10 четници от Ботевата 

чета и пътека „Белите скали“. 
Как да стигнем: на 27 км от гр. Враца към гр. София през Ис-

кърското дефиле.

БИСТРЕШКИ МАНАСТИР 
„СВ. ИВАН РИЛСКИ (ПУСТИ) – КАСИНЕЦ“ 

Първите сведения за светия храм са от 1544 г. В манастира 
през 1822 г. е работи-
ла първата щампарска 
работилница за икони 
в България. Има све-
дения, че там е имало 
занаятчийска работил-
ница на прочутата Чи-
провска школа за цър-
ковна утвар и накити. 
Историята на манасти-
ра като култово място 
може да се проследи до 

траките, които са оставили следи в многобройните пещери на-
около. В близост до манастира има скален венец от основите, на 
който блика карстов извор, а върху западната му стена са запазе-
ни останки от стенописи. 

Как да стигнем: на 12 км от гр. Враца към гр. Монтана, по 
маркирано отклонение с кафява информационна табела. Авто-
мобилният път достига до портите на манастира.

КОМПЛЕКС „ДЯДО ЙОЦО“ 

Комплексът се намира до с. 
Очин дол. На обзорно място е 
изградена пет метрова скулпто-
ра на Вазовия герой, изработен 
от бял врачански камък. В не-
посредствена близост е механа 
„Дядо Йоцо“, в която се предла-
гат традиционни български яс-
тия. Ежегодно през месец май 
в околността се организира на-
ционален фолклорен събор „Де 
е българското“ и национален 
литературен конкурс. В близост 
има изградена кръгова поз-
навателна екопътека: „Горски 
свят“, а до с. Очин дол е разкрит 
голям ранно-християнски храм 
от V–VI в. В селото туристите 
могат да посетят и изложбата 
на дървени фигури на местен 
дърворезбар. 

Как да стигнем: на 50 км от 
гр. Враца към гр. София през Ис-
кърското дефиле.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ 
„ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ“

Разположени са на левия бряг на р. Искър между реките 
Оплетненска и Пробойница. 
250-метровите скали са дали 
началото на организирания 
алпинизъм в България. Тук мо-
жете да видите и входа на неб-
лагоустроената пещера Темна-
та дупка (над 9000 м), карстов 
извор „Житолюб, алпийският 
заслон „Орлово гнездо“ и па-
метник на Септемврийци. 

Как да стигнем: на 60 км от гр. Враца към гр. София през 
Искърското дефиле.

ПАМЕТНИК НА ВРЪХ ОКОЛЧИЦА
Паметникът представлява осмоконечен кръст издигнат по по-

вод 50-годишнината от подвига 
на Ботевата чета. Всяка година 
в подножието на връх Околчи-
ца се провеждат традиционните 
тържества на 2 юни. На 2 км, в 
местността Йолковица се намира 
лобното място на Христо Ботев. 
Печат 17 от 100-те НТО (поставя 
се в къщата музей „Баба Илийца“ 
в с. Челопек или в РИМ, Враца). 

Как да стигнем: на 22 км от гр. Враца по асфалтов път през с. 
Паволче и с. Челопек.

ЧЕРЕПИШКИ МАНАСТИР 
„УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“

Манастирът датира от Второто Българско царство по времето на 
цар Иван Шишман. Към него е 
било създадено килийно учили-
ще, където са писани и препис-
вани книги, жития и евангелия. 
Оттогава датират реликви като 
Черепишкото евангелие, подвър-
зано през 1512 г. със златни кори-
ци и украсено с библейски сцени. 
През 1797 г. в „Успение Богоро-

дично“ намира убежище св. Софроний Врачански. В манастира ще 
видите музеен кът на поета Иван Вазов, параклис – костница, Руши-
довата къща и църквата „Св. Георги“.

Как да стигнем: на 30 км от гр. Враца към гр. София през 
Искърското дефиле.

Извън територията на парка са следните обекти, към които 
има голям туристически интерес:

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС 
„КАЛЕТО“, гр. Мездра

Разположен върху ви-
сок скалист рид над река 
Искър. На последното 
ниво са крепостните ос-
танки, консервирани и 
експонирани за посети-
тели. В изложбена зала са 
показани уникални пред-
мети и останки от различ-
ните исторически пери-

оди, през които е съществувала крепостта. Печат 16а от 100-те НТО.
Как да стигнем: на 16 км от гр. Враца към гр. София, на вхо-

да на гр. Мездра. 

ОСЕНОВЛАШКИ МАНАСТИР 
„СВЕТА БОГОРОДИЦА”

Манастирът датира от Второто българско царство. Манастир-
ската църквата е уникална със своя дизайн от седем отделни ол-

тара – нещо, което няма 
еквивалент в друг бъл-
гарски храм. Всеки прес-
тол всъщност предста-
влява отделен параклис 
със собствени стенописи 
и иконостас и е посветен 
на български светец. Пе-
чат 78 от 100-те НТО. 

Как да стигнем: на 60 км 
от гр. Враца към гр. София 
през Искърското дефиле, 
разклон в гара Елисейна.

     БОЖИЯТ МОСТ
Естествен скален мост с входна арка 

с височина 20 м и ширина 25 м. До него 
води екопътека и има привлекателна зона 
за отдих, както и останки от средновеков-
ната крепост Градище. В близост е пещера-
та „Понора“ и живописния карстов извор 
Жабокрек. В пещерата се влиза само с про-
фесионална екипировка и водач.

Как да стигнем: mо пътя за с. Чирен 
на около 15 км северно от гр. Враца за 
гр. Оряхово.

ПОЗНАВАТЕЛНИ МАРШРУТИ:  (това са тематични маршрути с изградени по тях образователни и информационни табели, заслони, места за отдих, мостове, стълби и др.)

ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ:   (указани са с туристическа маркировка в съответен цвят. подходящи са за опитни планинари)

също има кът за отдих. Оттук следва плавно изкачване в югоизточна 
посока по коларски път и се достига разклон – в посока запад-юго-
запад се отклонява пътя за х. Пършевица. Продължава се по пътя 
направо, който изкачва към м. Царево ливаге и през местностите 
Избата и Клено извежда на шосето, по което вляво за около 10 мин. 
се сдостига  паметникът до вр. Околчица. 

4. ГР. ВРАЦА – КВ. МЕДКОВЕЦ – М. ЖЕНСКАТА 
ВОДА – ВР. ОКОЛЧИЦА – 3 часа

Синя маркировка. От центъра на кв. Медковец се излиза 
до крайните къщи в най-високата му част, завива се вляво 
и се пресича потока в Медковски дол. Тук започва каменист 
коларски път, който с множество серпентини и по пре-
ки пътеки, пресичащи   завоите, извежда на теснината под 
вр. Света гора. Пътят навлиза в гора и покрай няколко коша-
ри извежда до карстов извор. От тук пътеката изкачва през 
борова гора и след това през широка поляна с млади борови 
насаждения и извежда на коларски път в м. Царево ливаге. 
Продължава се през м. Избата и м. Клено и се достига памет-
ника до вр. Околчица. 

5. БОТЕВ ПЪТ: ГР. ВРАЦА – М. ЙОЛКОВИЦА –
ВР. ОКОЛЧИЦА – 3 часа

Жълта маркировка и каменни колони. Започва в близост до 
разклона за с. Паволче на шосето Враца-София. Изкачва се по гор-
ски път до малка терасовидна поляна в м. Курдовица. С няколко 
серпентини пътеката извежда до обширна поляна – м. Таушаница, 
след което навлиза отново в гората и покрай малък поток извеж-
да до Лесковото кладенче. Оттук пътеката завива вляво, започва 
да изкачва стръмно през букова гора, води към красиви поляни в 
м. Царево ливаге и след това към м. Избата – обширно наклонено 
пасище с голяма чешма. Продължава се по каменист коларски път, 
от който след завоя се отклонява пътека, извеждаща до лобното 
място на Хр. Ботев в м. Йолковица. 

6. ВР. ОКОЛЧИЦА – М. ПОГЛЕДЕЦ – 
М. РАШОВ ДОЛ – С. ЛЮТИБРОД – 3 часа

Жълта маркировка. От паметника до вр. Околчица се тръгва 
по шосето за Враца. След около 40 мин се отбива вляво и през 
обширно карно поле покрай кошара пътеката спуска към м. По-
гледец, където е построена беседка. Спускането продължава през 

м. Кривульо и покрай заслона „Погледец“, като се пресичат сер-
пентините на шосето и при характерен остър завой на шосето 
(Панковата крива) се отклонява вдясно. Продължава се към м. 
Промката, откъдето следва стръмно спускане към м. Рашов дол. 
По широка алея се излиза на шосето от с. Лютиброд за Враца, 
пресича се жп линията и покрай скалното образувание Ритлите 
се слиза в с. Лютиброд.

7. Х. ПЪРШЕВИЦА – М. БОРОВ КАМЪК – 
М. ЦАРЕВО ЛИВАГЕ – ВР. ОКОЛЧИЦА – 4,5 часа

Червена маркировка, по откритите места – жалонна. От хи-
жата в северна посока се излиза на шосето за стария рудник. Вър-
ви се по пътя десетина минути, и след Червения завой пътеката 
започва да спуска през букова гора към обширна поляна над водо-
пада Боров камък. Оттук се продължава в посока изток-североиз-
ток през стара букова гора, преминава се през м. Локвите, през об-
ширни пасища в м. Зебрец и покрай кошара се излиза на коларски 
път. Продължава се по пътя, който извежда през м. Царево ливаге, 
Избата и Клено и стига до паметника до вр. Околчица.

8. С. ОЧИН ДОЛ – Х. ПЪРШЕВИЦА – 4 часа

Жълта маркировка. От площада на селото стръмна уличка 
изкачва към м. Пресветица в севeрния край на селото, където са 
открити останки от раннохристиянски храм 5-6 век. Продължа-
ва да набира височина по пътя през Рачова ливада към м. Падеш. 
От тук пътеката върви на север по билото на Томовски рът и пре-
минава през м. Горен ключ, където е построен малък каменен за-
слон. Подсича се от изток в. Остра могила, и се навлиза в широ-
кия Кузманишки валог. Вдясно се виждат отвесите на Кобилини 
стени, вляво остава в. Бегличка могила, първенецът на Врачан-
ска планина. Оттук за около 30 мин се слиза на х. Пършевица.

9. ГАРА ЛАКАТНИК – С. МИЛАНОВО – 
Х. ПЪ РШЕВИЦА – 5 часа

Червена маркировка. Започва от карстовия извор Житолюб 
срещу гара Лакатник. Добре оформена алея с парапети и места 
за отдих криволичи и извежда на Алпийска поляна, където е из-
граден заслон и кътове за отдих. Маршрутът продължава по алея 
вдясно, която извежда до паметника на септемврийци. От него в 
северна посока по билото се преминава през стари махали и се 
достига с. Миланово. От центъра на селото се тръгва следи марки-
ровката. Пътеката на много места пресича серпентините на пътя и 
минава през гората. Преминава се през м. Корита и се достига м. 
Каличина бара и х. Пършевица.

ще ви отведе до извора Мечото кладенче с кът за отдих. Следва 
най-стръмното качване до скалния венец Гарванец, от където ще 
можете да се насладите на приказни гледки към прохода Вратца-
та. Следва приятно и леко половинчасово спускане към пещера 
Леденика. По трасето на маршрута информационни табели ще ви 
запознаят с различните пещерни образувания, благоустроените 
пещери в България, най-интересните пещери в света, както и за-
плахите, пред които са изправени. 

Познавателен маршрут
КАРСТ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ – 

1,5 часа

Изходен пункт: до амфитеатъра 
пред пещера Леденика 
Край: ръгов маршрут
Достъп: с автомобил или пеша, 
16 км от гр. Враца
Трудност: лесна

Описание: 
При преминаването по 

трасето посетителите се за-
познават с повърхностните 
карстови форми, характерна-
та флора и фауна и връзката 
помежду им. На подходящи 

табла е поднесена информация за резерват „Врачански карст“, 
по чиято граница се преминава. По трасето са разположени 
места за отдих и обзорна кула с изглед към Дунавската равни-
на. Пътеката е особено подходяща за горещите летни дни, тъй 
като преминава изцяло през гора.

Познавателен маршрут
ПЛАНИНАРСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ – 2 часа

Изходен пункт: до ресторанта на х. Леденика
Край: кръгов маршрут
Достъп: с автомобил или пеша, 16 км от гр. Враца
Трудност: средна

Описание: 
Маршрутът преминава през разнообразни терени – букова 

гора, открити пасища с карстови форми, скални венци и пещери. 
По средата на пътеката има чешма и изграден кът за отдих. Ин-
формационни табла ще ви дадат минимум знания за приятното 

и безопасно пребиваване в планината - техника на ходене и за 
организацията на движението, екипировка, видове биваци, ту-
ристическа маркировка, начални познания по топография и ме-
теорология, опасности в планината и оказване на първа помощ.

Познавателен маршрут
ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА – 

С. ГОРНО ОЗИРОВО – 5 часа
Изходен пункт: до посетитески център пещера Леденика 
Край: с. Горно Озирово
Достъп: с автомобил или пеша, 16 км от гр. Враца
Трудност: средна

Описание: 
Маршрутът преминава през разнообразни природни терени 

– от открити ливади до красиви вековни букови гори. По време 
на Вашето планинско пътешествие ще можете да се запознаете с 
10-те природни парка в България и да получите любопитни сведе-
ния за биологичното разнообразие и възможностите за туризъм 
във всеки от тях. По трасето на пътеката са разположени кътове 
за отдих и туристически заслон. Пътеката минава и в непосред-
ствена близост до една от най-дълбоките и трудни за проникване 
пещери в България – Барки 14.

Познавателен маршрут
БЕЛОГЛАВИЯТ ЛЕШОЯД 

В ПП „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“ – 2 часа
Изходен пункт: с. Долно Ози-
рово
Край: местността Извора
Достъп: с автомобил, 26 км от 
гр. Враца
Трудност: лесен

Описание: 
Пътеката ще ви въвлече 

в тайнствения свят на 
едни малко познати птици 
в България – лешоядите. 
Маршрутът не само ще ви 

поднесе интересна информация, но и ще ви даде възможност на 
живо да се срещнете с белоглави лешояди от специално изградения 
наблюдателен пункт и други подходящи места за наблюдение. 
При преминаване на пътеката следвайте маркировката, и не 
обезпокоявайте лешоядите. В края на маршрута има извор и кът 
за отдих.

Спортно-туристически маршрут
ГОРСКА ПЪТЕКА НА ЗДРАВЕТО – 50 минути

Изходен пункт: вилата на АЕЦ Козло-
дуй, м-т Учителски колонии 
Край: местност Горски дом
Достъп: с автомобил или пеша, 12 км 
от гр. Враца
Трудност: лесен

Описание: 
Посетителите могат да съчетаят 

една фитнес тренировка на открито 
и приятен преход в планината. По 
трасето на пътеката са изградени 5 
площадки с различни финтес уре-
ди. Указателни табели ръководят 
посетителите какви упражнения 
могат да правят и как да се нато-
варват правилно. Пътеката свързва 
Горския дом с вилата АЕЦ Козло-
дуй и е изградена така, че да може 
да се преминава и в двете посоки.

Туристически и вело маршрут
МАХАЛА СВРАЖЕН – МАХАЛА СТАРО 

СЕЛО – 1,5 часа
Изходен пункт: махала Свра-
жен на с. Миланово
Край: махала Старо село на с. 
Миланово
Достъп: с автомобил 45 км по 
Искърското дефиле в посока 
София с влак до сп. Лакатник 
и 4 км пеша по асфалтиран път
Трудност: среден

Описание: 
Пътеката започва от 

беседка на главния път Мездра – София и върви срещу течението 
на р. Каменица. Продължавайки нагоре към билото на планина-
та, ще стигнете до черквата „Рождество на Пресвета Богородица“, 
построена през 1492 г. и махала Старо село. По време на вашето 
пътешествие ще се запознаете с историята на местността и бита 
на хората, живели по тези места. Възможни варианти да продъл-
жите са: до с. Миланово (30 мин) или до х. Пършевица (2 часа).

Познавателен маршрут
„ВОЙВОДИН ДОЛ – ВОДОПАД СКАКЛЯ“ – 4 часа

Изходен пункт: след прохода Вратцата в посока с. Згориград
Край: гр. Враца
Достъп: с автомобил или пеша на 1 км от гр. Враца
Трудност: висока

Описание: 
Маршрутът стръмно се изкачва по Войводин дол през кра-

сива букова гора. На билото на планината има изграден заслон, 
а 100 м на юг има каптиран извор. Пътеката продължава по би-
лото и достига отвесната стена на водопад „Скакля“. Заобикаля 
се от изток горната част на водопада и започва много стръмно 
слизане по дерето към гр. Враца. Маршрутът преминава през 
резерват „Врачански карст“.

  
Познавателен маршрут

Екопътека „БЕЛИТЕ СКАЛИ“ – 1 час
Изходен пункт: с. Лютиброд
Край: кръгов
Достъп: с автомобил на 27 км от гр. Враца по  Искърското дефиле в 
посока София; 
Трудност: лесен

Описание: 
Маршрутът започва при моста над р. Искър в с. Лютиброд. По 

него има изградени кътове за отдих и информационни табели за 
историята на селото. Преминава се покрай историческата местност 
Рашов дол, останки от средновековна църква от ХII–ХIV в., ранно-
християнска базилика от V в. и древното селище Коритенград. 

Познавателен маршрут
 „ГОРСКИ СВЯТ“ – 1 час

Изходен пункт: началото на с. Очин дол
Край: кръгов
Достъп: с автомобил 50 км от гр. Враца по Искърското дефиле в посока 
София; 
Трудност: лесен

Описание: Маршрутът преминава през разнообразни терени 
от борова гора и открити поляни. Информационни табели за-
познават посетителите с геологията, флората и фауната в райо-
на. За най-малките има изградена дървена къщичка и училище 
на открито.

10. С. ЗВЕРИНО – ВР. ЯВОРЕЦ – 
ВР. ОКОЛЧИЦА – 4 часа

Червена маркировка. От с. Зверино, по горски път по рида 
източно от долината на р. Златица се достига Градишка могила. 
Продължава през обширните поляни на м. Кошарен и за око-
ло час и половина се излиза на южните склонове на вр. Стагата. 
Пресичат се каменливи поляни и се подсича вр. Яворец. Пътеката 
слиза към Бучива поляна, преминава на северозапад през рида 
Препаската и слиза в падината Йолковица, откъдето се достига 
до паметника до вр. Околчица.

МЯСТО ЗА КЪМПИРАНЕ И ПИКНИК В 
ПП „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“

Място за къмпинг:
Местността КАРИЕРАТА – над с. Згориград
До мястото можете да стигнете:
С кола или с колело – следвате пътя за пещера Леденика. 
Къмпингът се намира след два завоя от разклона за с. Згориград. 
Пеша: Тръгвате по познавателен маршрут „Враца – пещера 

Леденика“ с начална точка Прохода Вратцата. След 30 мин ще 
достигнете кариерата, където е обособен къмпинга.


