ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Проект:„Създаване на обществена туристическа инфраструктура в община Ябланица”, финансиран от
Програмата за развитие на селските райони по м.313

ТУРИСТИЧЕСКИ ГАЙД
ЕВРОПА – БЪЛГАРИЯ - ЯБЛАНИЦА
Ако искате да се полюбувате едновременно
на красива природа, разнообразен релеф и
климат, историческо наследство, атракции и
многообразни
кулинарни
изкушения,
посетете България. Tя се намира в
Югоизточната част на Европа и заема 22%
от източната част на Балканския полуостров.
България заема територия от 110 993 км2.
Посещението ще ви осигури възможността
да усетите местното гостоприемство, да се
запознаете с българските традиции, обичаи и фолклор, да усетите духовността и
щедростта на населението, съхранило вековните традиции и обичаи на една
хилядолетна история.
Община Ябланица е една от близките до София дестинации, осигуряваща разнообразни
преживявания, които обединяват културен, селски и екологичен туризъм. До нея
можете да стигнете като се движите на изток от София по главния път за Плевен, Русе
или Варна. Отбивате се от магистралата преди разклонението за град Варна.

ВИЗИТНА КАРТИЧКА

www.yablanitsa.org
Територия: 204,194 кв.м.
Население: 7296 души
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Населени места: един град и 8 села
Разположение: на 87 км от София, на 69 км от областния
административен център Ловеч, на 78 км от гр. Плевен и 79 км от гр.
Враца. Разстоянието Ябланица - Русе е 223 км, а до гр. Варна са 357 км.
Легендата разказва, че след опустошаването на Русия от татарите, княз Глож е
приет от Иван Асен II в България. С височайша грамота царят определя обширна
област в подножието на Балкана под връх Вежен за вечно владение на княз Глож и
неговите люде. Тези земи са им предоставени, за да се заселят там, да обработват
нивите, да ловуват в горите, да използват реката и нейните притоци срещу
задължението да служат и помагат на царя и неговата войска. Потомците на княз
Глож се заселват по поречието на р.Вит и се възползват от природните богатства и
красоти на гостоприемната земя. Местното население обаче ги възприема като
нашественици, посреща ги войнствено и често влиза в разпри с тях.
Княз Глож властвал над територията и това карало местните жители да го
ненавиждат. Минало време и княза се влюбил в приказно красива местна девойка,
която откликнала на неговото ухажване и тайно започнали да се срещат. От тази
голяма любов се родила дъщеря им Яблан. Князът безумно обичал своята любима и
рожбата на своята тайна любов, но не можел да признае официално бащинството си,
защото това щяло да се посрещне зле от неговите и от местните хора. Пораснала
дъщерята Яблан и станала чудно хубава девойка. Тя се отличавала с кръшен тополов
стан и омаята на зрял ябълков плод, притежавала гордостта и дързостта на
планинците, красотата на горските цветя и волята на горските птици. Тази девойка
разтопила сърцето на сина на най-близкия приятел на Княза с който били като
побратими. Любовта между двамата била силна, но нямала бъдеще. Всички се
противопоставили на тази връзка, но никой не допускал, че Яблан е дъщеря на Княза,
който нямал куража да признае своята незаконно родена дъщеря. Въпреки забраните
и опасностите, младите намирали начин да се срещат тайно, макар да знаели, че
няма да отхвърлят родовата ненавист. Любовта им била толкова силна, че те
решили да останат заедно в единствено възможния случай – смъртта и по свой начин
да се опълчат срещу избуялата през годините вражда, неприязън и взаимно
отхвърляне. През един хубав пролетен ден, те застанали на скалата, намираща се над
село Гложене, силно преплели ръцете си, решени да скочат в бездната. За щастие
един от войниците на Княза, който също бил влюбен в смуглата девойка, ги проследил.
Когато влюбените поискали да полетят в пропастта силно притиснати един към
друг, той се хвърлил и с риск на живота си ги спасил.
Изплашени за живота на любимите си чеда двамата велможи преклонили глава пред
голямата любов и дали благословията си за тяхната женитба. Местните хора, които
боготворяли хубостта на девойката и нейната смела постъпка, се присъединили към
бащините благословии и всички заедно вдигнали нечувано по тези места сватбено
тържество. За да заздрави връзката с местните хора и за да осигури по-добър
живот на младото семейство Княз Глож им предоставил част от земите, намиращи
се в подножието на Планината “Драгоица”. Младото семейство се заселило на тази
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земя, основавайки ново селище, наречено Ябланица, на името на смелата девойка
Яблан, дръзнала да се противопостави на родовата омраза, защитавайки своята
любов и право на щастие. Този смесен брак поставя основите на разбирателството
между русите и местните планинци. Така постепенно хората на княз Глож пускат
корени и завинаги остават да живеят по тези земи, които ги приютяват, хранят и
закрилят. Те вече не враждуват с местното население, а стават част от тях,
трудят се и живеят в мир и разбирателство. Наследниците на двамата влюбени са
запазили сърцатостта и красотата на родителите си, свободолюбието,
гордостта и трудолюбието на своите предци.
Град Ябланица е разположен в полите на планината Драгоица, която има щадящ релеф,
сравнително мек климат,
богато
културно и екологично богатство. Товa
е една силно изразена кaрстовa
територия нa ниски до 400 м хълмистоплaтовидни земи. Общината предлага
чудесни условия за добре прекарано
време и незабравими спомени в
алтернативни на градската среда
условия. Дестинацията е нова, но е
акумулирала в себе си амбициите на
своите жители да я превърнат в
атрактивно място за алтернативен
туризъм, който в условията на
динамичен и напрегнат живот, може да
предложи спокойствието и красотата на
една богата природа в съчетание с
магията на вековната българска история,
местните кулинарни специалитети и специфичните атракции. Нa територията на
община Ябланица е рaзвит пълния комплекс от повърхностни и подземни кaрстови
форми, кaто отделните обекти сa рaзположени едни спрямо други нa съвсем късо
рaзстояние. В околностите й живописно съжителстват и се преплитат вековни гори,
плодородни нивя и поля, атрактивни карстови образования, звънливи речни потоци и
богато биоразнообразие.
Изградените къщи за гости, ще ви предложат своето гостоприемство и селски
уют. Продължава изграждането на нови бази и атракции за гостите на
общината, които непрекъснато увеличат легловата база на територията и
разнообразяват възможностите за атрактивни преживявания на туристите.
ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, ПЕЩЕРИ, КАРСТОВИ ИЗВОРИ И
ЕКО-ПЪТЕКИ
Пещерата „Съева дупка” се намира на 11 км западно от Ябланица и на 2 км южно
от село Брестница Ловешко. Отбивката за пещерата е от центъра на с.
Брестница вдясно.
Най-голямата природна забележителност в общината е пещера „Съева дупка”, която е
разположена на 500 м. надморска височина, дълга е 480м., а височината й варира от 5
до 17 м. Общата й площ е около 3500 кв. м., като в нея са обособени 5 зали: - Залата на
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“Купена“, Пропастна зала /Срутището/, “Концертна зала“, Зала “Космос“, Зала “Белия
замък“. Покривът /скалният пласт/ над пещерата е дебел от 8 до 32,5 метра над
различните зали. Температурата варира от 7С до 11,6С, а влажността е сравнително
висока: 96-99 %.
Пещера „Съева дупка” е образувана преди повече от три милиона и петстотин хиляди
години от тектонски варовици. Богатото съдържание на калциев карбонат е спомогнало
за образуването на разнородни природни форми с различно оцветяване. Специалисти
твърдят, че пещерата е преминала през два етапа на образуването си. През по-стария ,
карстовите води са създали кухините на залите „Космос” и „Белия замък”, а по времето
на втория етап водите са оформили „Хармана”, „Срутището” и „Купена”. Така капка
по капка, с по един сантиметър на всеки 150 – 160 години се образували красиви
сталактони, сталактити и сталагмити. Прилепите са основните обитатели на пещерата
(хаплив голям нощник и малък подковонос), но освен тях близо до входа на пещерата
се развиват бели гъби и плесени, срещат се още: големия пещерен охлюв, мокрицата,
лъже-скорпионът, който е хищник и се храни с насекоми, стоножка, дългокрак черен
паяк-сенокосец (този вид паяк не плете паяжина, а живее в гънките на сталактитите и
пукнатините), черен късокрил бръмбар, пещернолюбиви мухи и др.
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Пещерата "Сврацилица" е другата пещера, която се намира на 3 км на изток с.
Брестница. Тя представлява пропаст с отвор към 40 кв.м., заградена с малки дървета.
На повърхността се намира издадена скала подобна на балкон. Като се хвърли камък
откъм страната на балкона след няколко секунди се чува удара. В тази пещера са се
спускали спелеолози на дълбочина 86 м.
"Ледниците" са две пропасти, разположени в непосредствена близост една до друга.
Намират се в западна посока от пещера "Съева дупка". По-голямата пропаст се нарича
"Голяма Ледница" и има елипсовиден отвор, дължината й от север на юг е 63 метра, а
широчината й – 40 м. Източният бряг на ледника е с отвесни скали, високи 66 метра, а
западният бряг е малко наклонен. По този склон има удобно място, по което може да се
слезе до дъното на пропастта. Там температурите през цялата година са минусови и е
ужасно студено. Винаги на дъното на пропастта има лед и от там произлиза и нейното
име. Образувана е от тектонична пукнатина с 80 градусов наклон по билото на
Леднишкия рид. Причината пък за задържането на леда и през най-горещите летни дни
е, че слънчевите лъчи не могат да проникнат в дълбочина и дъното на пропастта винаги
е в сянка. Студеният въздух, като по-тежък, не може да се издигне, остава в долната
част на пропастта и всяка капка, паднала върху студените камъни, замръзва. Двете
ледници са типични случаи на пропадания на земните пластове, което показва, че в
недрата на земята има големи ями и пропасти.
В „Голямата ледница” може да се практикува скално катерене Via Ferra. Изградената
система от метални въжета, въжени мостове, стълби и парапети позволява по западния
склон да се слезе до дъното на ледника. Изградени са основните маршрути,
позволяващи вход и изход през различни точки на системата. Разнообразните
маршрути позволяват избор и съчетаване на елементи с различна степен на трудност.
"Via Ferrata Ледницата" е изградена именно на скала, има парапети, въжета, мостове,
стълби. Всичко това са елементи от Viaferrata, но тя като цяло представлява система от
стоманени въжета, по която може да се предвижвате, но трябва задължително да се
осигурите с екипировка, която може да се наеме на място. Преминаването става по
въжен мост над 30 метрова пропаст, захващайки се за парапети и стъпала. В основата
на едно дърво е отделено място за почивка на дървена площадка, след което се
продължава по маршрута.
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Пещерна пропаст “Бездънен пчелин”
Изходен пункт за пещерата е кариера Нановица, до нея се достига след като се
тръгне по пътя, тръгващ в ляво от магистрала Хемус, на 2 км след отбивката за
Ябланица, когато се пътува от София в посока Коритна. Пътят е обозначен с
бариера. На края на този път (1,5 км) се намира кариерата. Може да се тръгне и
от Ябланица, като се следва пътя за Тетевен. След последната сграда на
населеното място в ляво се тръгва по тесен асфалтов път и се завива в посока
жилищните блокове. Този път влиза в м.Нановица и продължава на север докато
се стигне до кариерата. В ляво от кариерата се тръгва пеш по черен път, след по6

малко от около 15 мин. се стига до Бездънния пчелин, който се открива трудно
поради обрастването с различни храсти и келяв габър.
Бездънният пчелин е толкова дълбок, че с право носи името си. Отворът е елипсовиден,
с размери 25х40м. Колкото повече се слиза надолу, този отвор се стеснява. След
спускане на 105 м се стига до едно дъно, дълго 50м. По този наклон се стига до
същинското хоризонтално дъно, над което се открива една зала, висока до 35м.
Никаква вода не е намерена, но се виждат отвори, от които е текла вода, която е
влачила слама и клечки. Ясно е, че произхода на водата е от близката повърхност.
Намерени са скелети на животни. Теренът е карстов, а района около отвора е обрасъл с
келяв габър и храсти.“Бездънния пчелин” е творение на природата, което заслужава да
бъде видяно.

Пещера „Нановица”
Пътят е същия като за Бездънния пчелин. Изходен пункт за пещерата е кариера
Нановица, до нея се достига след като се тръгне по пътя, който тръгва в ляво от
магистрала Хемус, на 2 км след отбивката за Ябланица, когато се пътува от
София в посока Коритна. Пътят е обозначен с бариера. На края на този път (1,5
км) се намира кариерата. Може да се тръгне и от Ябланица, като се следва пътя
за Тетевен. След последната сграда на населеното място в ляво по тесен
асфалтов път се завива в посока жилищните блокове. Този път влиза в
м.Нановица и продължава на север докато се стигне кариерата. В ляво от
кариерата се тръгва пеш по черен път, след по-малко от 5 мин. в дясно се виждат
останки от някаква сграда (според някои трафопост). Останките са отдясно на
пътя, а пещерата се намира в ляво на около 10-15м. по права линия от въпросните
руини. Пещерата се открива трудно, тъй като всичко е обрасло с дървета и
храсти. За да се стигне до наклонената галерия се налага спускане на около 4
метра. Пещерата не може да бъде посетена без необходимото оборудване.
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Пещерата "Пещта" се намира на разстояние 3 км на изток от с. Брестница, на същия
рид. "Пещта" се намира в местността "Каменна могила", в близко съседство с р. Вит, но
много по-високо от нейното ниво. Зад най–високата част на рида, обраснал с гора има
поляна, в единия край на която се намира входа на пещерата. Началото на пещерата
започва с височина 10 м. и широчина 17 м. Навътре продължава в хоризонтална посока
с дължина - 160 м. В дъното има отвор, който има изход над земята. В пещерата е
светло. Подът е гладък, без разхвърляни камъни. Тя е лишена от сталактити и
сталагмити. Лятно време пладнуват в нея овце.
Пещерата „Моровица” се намира близо до Гложенския манастир. Тя е сред големите
български пещери. Общата дължина на пещерата е 3,25 километра, а дълбочината ѝ е
150 м. Пещерата е изключително интересна, тъй като в нея са установени много от
видовете прилепи, които се срещат в България. В пещерата са открити предмети, които
са останали от първобитните хора. Находките се съхраняват в историческия музей в
Тетевен. Експонати може да бъдат разгледани и в музея на близкия Гложенски
манастир. През 1962 г. пещерата е обявена за природна забележителност.
Карлуковският карстов комплекс притежава изключително красива природа и
разнообразни скални образувания, някои от които уникални.
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Тук са разположени над 400 пещери, делящи се като цяло на хоризонтални и
вертикални. Цялата местност е осеяна с карстови пропасти, а най-голям интерес сред
тях предизвикват Банковица, Кучешката, Свирчовица и др. Най-голямата атракция на
района обаче е скалната арка Проходна – най-дългия пещерен тунел в България.
Можете да посетите Карлуково като се движите от Ябланица в посока Луковит
отбивката е във вляво на разклона в с. Петревене – следват около 8км път до Карлуково.
Отбивките са обозначени със съответните пътни знаци.

Изворът и река Златна Панега
Река Златна Панега е по-различна от другите реки, защото е единствената река, която
извира направо от дълбоките недра на земята. И макар, че е дълга само 45 км. от Извора
до вливането й в река Искър, по поречието й са изградени седем населени места – с.
Златна Панега, с. Румянцево, с. Петревене, гр. Луковит, с. Радомирци, с. Рупци и гр.
Червен бряг. Температурата на водата варира от 11,5 до 15 градуса, като най-ниска е
през м. февруари, а най.висока е през м. юни. Водите на реката не замръзват и не
пресъхват.
Тя е Божествена река, защото е „кръстена”, може би още от древните траки, на богиня.
На богиня Панака. Тя е обожествявана от хората, още в дълбоки времена, защото
вярвали, че лекува всякакви болести. А местното население е правило и продължава да
прави и до днес на Спасов ден оброк, с курбан. Също така по времето на траки и
римляни до самият извор Глава Панега е имало Светилище на Асклепий /Ескулап/ и
Хигия, където са намерени десетки оброчни плочки с техните образи, на с образа на
Тракийски конник – с надписи от дарители. Днес тези плочки се съхраняват в
Националния археологически музей
гр. София.
Салдобиса – студен и дълбок извор
или Синилото, защото цвета на
водата е млечно синьо-зелен.
Изворът Глава Панега е найголемия карстов извор в България и
е проучван от много спалеонтолози.
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Първият опит е направен през 1947г. когато водолази са успели да достигнат 12 метра
дълбочина. Следващият опит е през 1961г. През 1972г. трима водолази успяват да
открият входа на сифона през подводна галерия, която започвала на четири метра от
стената на Горното езеро, спускала се на 30 метра дълбочина и след това продължавала
хоризонтално. Следващите спускания са през 1978г. и 1989г. с дълбочина 30-35 метра.
Последното спускане е през 1992г. при дълбочина 52 метра и се преодоляват 320 метра
хоризонтални подводни галерии.
Горното и Долното езеро – две части на едно цяло. Горното /Западното/ езеро е
същинският извор, на който водата преминава през естествен скален отвор във
високата десет метра варовикова скала, която го отделя от Долното езеро. Неговите
води се вливат в гората част на Долното Източното/ езеро, образувайки водоскоци и
т.нар. „котли”. Долното езеро е с площ от 23 000кв.м. и 7 метра дълбочина.
"Нановското блато" е интересен природен феномен. Представлява карстово
образование с водна площ от около 20 дка. Намира се в близост до "Бездънния пчелин".
Стари хора помнят, че то скоро се е образувало. По-рано дъждовната вода, която се е
събирала от околните склонове, се всмуквала в ями и дупки, но от трева, слама, шума,
камъни, чакъл, пръст и др. отворите се запушили и просмукването на водата сега става
много бавно. Така задържаната вода образува постоянно блато, което селяните
използвали за поенето на добитъка си. Любителите на въдицата могат да намерят щука,
шаран и лин. Тъй като теренът е изключително варовит, в околностите доминира
дървесния вид келяв габър. Около "Нановското блато" могат да се видят следните
птици: зеленоножка, малък горски бегач, тръстиков дрозд и др.

Природен парк „Небесните пасбища” се намира в центъра на предбалкана, на 70 км
от София, по пътя за морето, в село Осиковица. От Магистрала Хемус има отбивка за
селото, а природния парк се намира в една от махалите. На всякъде по пътя са
поставени указателни табелки. Наблизо минава река Малки Искър, която се радва на
засилен интерес у рибарите.
Природен парк „Небесните пасбища” е място, на където се обединяват духовното с
природата, черпи се от силата на земята, гората и въздуха. В Небесните пасбища сме
заобиколени от невероятна красота и чиста природа. Има красив парк, разделен на
няколко важни зони. В него можем да видим как се преплитат съдбите на хората и
колко е важна Божията благословия!
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Планината Драгоица
В западна посока от гр.Ябланица се издига планината Драгоица, която има надморска
височина от 300 до 957 м. Планината Драгоица е една от трите предпланини на Стара
планина. Другите две са: Врачанска и Васильовска планина, които се спускат
перпендикулярно на балкана в северна посока.
Северна граница на района са южните окарстени склонове на сравнително ниско
възвишение, започващо източно от с. Добревци и продължаващо в посока към
с.Брестница. Североизточната граница стига до махала Липово.
На северозапад се издига Батулската антиклинала, която е ориентирана в посока запад–
изток.
Планината Драгоица има стръмни източни склонове, сред които се намира скалния
венец „Зъба” или още познат като „Големия зъб”. В основата му минава път, който
свързва града с билото и с махалите Драгоица и Манаселска река. На билото се намира
Ретранслаторна станция, телевизионна кула, вили и други обекти. В момента се
изгражда и екоселище.
Западната граница на района следва билната част на най-източния дял на планината и
след това пътя идващ от града. В подножието на планината в посока запад-изток са
разположени: махала Горно Шумнене, махала Шумнене, махала Цоловци и местността
„Ратица”. В подножието на Драгоица в северозападна посока се намира малко
микроязовирче, а в близост до с. Добревци и с.Орешене е разположен яз. Витина лъка.
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Планината Драгоица е характерна със защитената си местност "Гарванче" и
Местността "Окапците", известна с интересния си ландшафт, биоразнообразие и
студените си извори.
Чудесното географско разположение предоставя възможността от нея човек да се
любува на Стара планина в посока изток-връх "Марагидик". От най-високата й точка
може да се наблюдават: връх "Ботев", на запад да се проследи целия Централен Балкан
– върховете "Купена", "Амбарица", "Ушите", "Вежен", "Тетевенска баба", "Паскал",
"Свещи плаз", "Мургана", "Етрополска баба", "Мургаш" и се стигне до връх "Куклите"
над гр. Вършец. А обърне ли се човек на север сутрин преди изгрев слънце може да се
видят как блестят водите на река Дунав. Това средищно географско разположение е
естествена връзка между различните географски области и в същото време е
естествения мост осигуряващ прехода между равнината и Балкана.
Предпланина Драгоица обхваща и един от най-дългите туристически маршрути на
територията на общината. Преходът е смесен с автомобили и пешеходен,
продължителността на целия маршрут е 8 часа с 4 места за почивка. Може да се
премине и чрез планинско колоездене, при което продължителността на прехода е 6
часа.
В полите на предпланината се намира Защитената местност „Гарванче” и местността
„Окапците”. Местността „Окапците” е известна със студената си изворна вода и
годишния оброк, който местната власт и местното население организират за здраве,
берекет, да се видят близки и родни на приказка и раздумка, и всички заедно да се
повеселят.
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Планината Драгоица е изключително подходяща за планински туризъм, почивки на
открито, гъбарство, билкарство и скално катерене. Тя предоставя и възможности за
наблюдаване на богато биоразнообразие.
Районът се отличава с богатото си биоразнообразие. По слънчевите склонове на
предбалкана могат да се срещнат различни растителни животински видове. Някои от
характерните животински видове са:
Клас Земноводни (Amphibia): Обикновен тритон (Triturus vulgaris); Жълтокоремна
бумка (Bombina variegata); Зелена крастава жаба (Bufo viridis); Жаба дървесница (Hyla
arborea); Голяма водна жаба (Rana ridibunda); Горска дългокрака жаба(Rana dalmatina) и
др.
Клас Влечуги (Reptilia): Шипобедрена костенурка (Testudo graeca); Стенен гущер
(Podarcis muralis); Слепок (Anguis fragilis); Обикновена водна змия (Natrix natrix); Сива
водна змия (Natrix tessellata); Смок мишкар (Elaphe longissima); Медянка (Coronella
austriaca); Голям стрелец (Coluber caspius); Пепелянка (Vipera ammodytes).
Клас Бозайници (Mammalia): Таралеж (Erinaceus concolor); Къртица (Tapla europaea);
Див заек (Lepus europaeus); Катерица (S); Лалугер (Spermophilus citellus); Горски
сънливец (Driomus nitedula); Лешников сънливец (Muscardinus avellanarius); Полска
мишка (Apodemus agrarius); Домашна мишка (Mus musculus); Сив плъх (Rattus
norvegicus); Черен плъх (Rattus rattus); Белка (Martes foina); Невестулка (Mustela nivalis);
Черен пор (Mustela putorius); Язовец (Meles meles); Видра (Lutra lutra); Лисица (Vulpes
vulpes); Дива котка (Felis sulvestris); Дива свиня (Sus scrofa); Сърна (Capreolus capreolus)
и др.
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Тук могат да се срещнат птиците: малък гмурец, голям корморан, малък воден бик,
сива чапла, черен щъркел и др. За пръв път в района са установени три вида птици:
северен славей, речен цвъркач и градинско коприварче. Някои видове използват
местата за изхранване в определено време, такива са: сирийския пъстър кълвач,
жълтата овесарка и домашното врабче.
Срещат се сравнително често: бял щъркел, зеленоглава патица, лятно бълне, осояд,
орел змияр, през 2000г е забелязана една двойка в Липово, тръстиков блатар, голям
ястреб, ливаден блатар, малък ястреб, обикновен мишелов, сокол скитник, яребица,
пъдпъдък, малка пъструшка, обикновена калугерица, домашен гълъб, гугутка, папуняк,
лястовица, врана, гарван и др.
В Червената книга на България са включени 23 вида. В категорията „Застрашен”
попадат 17 вида: голям корморан, голяма бяла чапла, черен щъркел, сива патица, орел
рибар, осояд, черна каня, голям ястреб, малък ястреб, малък креслив орел, орел змияр,
тръстиков блатар, сокол скитник, сокол орко, ливаден дърдавец, голям горски
водобегач, гълъб хралупар.
В категорията „Рядък” са включени 5 вида: полски блатар, ливаден блатар, вечерна
ветрушка, горски бекас, черен кълвач, а към категорията „Изчезнал” влиза един вид:
средна бекасина.
Защитената местност „Гарванче” е с обща площ е 65 хкт. Разположена е в планината
Драгоица и е обявена за защитена местност със Заповед № РД 724/10.06.2003г. /ДВ от
1969г./. Целта й е опазване на местообитанията и популациите на защитени видове
растения, като шестил, мъждрян, зимен дъб, офика, сребролистна липа, златен дъжд,
тис, червена калина и др., и съхраняване на забележителния предбалкански ландшафт,
включващ скални венци и ниши.
В обхвата попадат и два скални водопада, които през зимно-пролетния период се
превръщат във водна палитра от цветове, а през летния сезон пресъхват.
През 2003г. има изградена екопътека до нея, която е обозначена с необходимата
маркировка и с указания за движението в природната забележителност. Също така са
поставени знаци на находищата на лечебните растения, попадащи под специален режим
на опазване.
Защитената зона „Васильовска планина” е защитена зона за опазване на дивите
птици със заповед на министъра на околната среда и водите и е с идентификационен
код BG0002109. На територията на община Ябланица, тя е разположена в землищата на
селата Брестница и Малък Извор. Останалата част покрива територии на общините:
Луковит, Тетевен, Троян и Угърчин. Общата площ на зоната е 454 727. 881 дка, а в
община Ябланица тя е 8292,158 дка.
Предмет за опазване на защитената зона „Васильовска планина” са различни видове
птици, чиято популация трайно намалява.
На територията на с. Брестница и Малък извор, общ. Ябланица, които попадат в
обхвата на защитената зона „Василювска планина” могат да се наблюдават: сива чапла,
бял щъркел, осояд, орел змияр, голям ястреб, малък ястреб, обикновен мишелов, среден
пъстър кълвач.
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И двете защитени местности предразполагат развитието на екотуризъм, тъй
като той съставлява съвкупност от мерки и действия насочени към запазване,
устойчиво развитие и защита на природната среда и нейните обитатели.
На 24 км от Ябланица се намира гр. Тетевен. Тетевенския балкан е неповторим със
своята омайваща, живописна и изключително разнообразна природа, с уникална флора
и фауна. На територията на община Тетевен се намират два от резерватите на
Национален парк “Централен балкан” – Боатин и Царичина. Боатин е тайнственото
царство на бука – огромни достолепни дървета на възраст 170-200 г., а в Царичина
може да се насладите на огромното разнообразие от над 600 вида растения, някои от
тях вписани в Червената книга на България.

ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА КУЛТУРНИТЕ ТРАДИЦИИ, ОБИЧАИ И МЕСТНА
КУЛИНАРИЯ
През времето на Втората българска държава, по исторически данни с. Ябланица се е
намирало в мест. Еленишки дол, където неговите обитатели са се заселили върху
останките на древно тракийско селище. Откритите археологически находки в
землището на Ябланица са доказателство, че тук са живели траки, римляни и славяни.
Преди колко хиляди години, обаче тук са се появили първите обитатели, не може
точно да се определи. Археолози са установили, че в землището на Ябланица са живели
хора още пред старокаменната епоха /късен палеолит/. От средновековния период VІХІV в. в околностите на Ябланица при археологични разкопки са намерени различни
археологични находки, а те са веществено доказателство, че тук винаги е имало живот,
от най-древните времена до наши дни.
Музейната сбирка разполага с над 1500 експоната, подредени по периодика,
характеризираща историческото развитие на
местния край - траки, римляни, славяни,
османско владичество, войните, бит на
местното население и др. Показани са
репродукции на занаятите, развивали се на
територията
на
града
и
общината:
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ковачеството, абаджийство, грънчарство, кожарство, халваджийство и др.
Музейната сбирка се намира в сградата на читалище „Наука” гр. Ябланица.
Музеят на Васил Левски в с. Батулци е свързан с революционно освободителното
движение в региона. През 1871г. Левски идва в Батулци и полага основите на местния
революционен комитет. В къщата на Георги Диков – Кекевето се събират Велю Нинов,
Найден Кръстев и Стоян Панов, след което целуват кръста от кама и пищов, дават обет
и клетва за вярна служба на делото.

Къщата на Кекевето е обявена за паметник на Възраждането, поставена е паметна
плоча, а в стаите на къщата е открита музейна сбирка през 1966г. В няколко раздела на
сбирката са подредени уникални експонати, между които са и писма между Левски и
комитета в с. Батулци, сабята-реликва на председателя на комитета, старопечатните
книги на учителя Найде Кръстев, който е бил секретар на комитета. Тук е и първият
печатан текст на Паисиевата история от 1844г., часослов от 1832г. и псалтир, служил за
учебник в килийните училища на територията на общината.
Манастир „Свети великомъченик Георги
Победоносец”
/Гложенски манастир/
Един от най-интересните и живописно
разположените старопланински манастири.
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Приличащaта на замък Божия обител е кацнала на висока каменна тераса, отделена
от околната среда със стръмни скатове и отвесни скали. Манастирът се намира на 870
метра надморска височина. Разположен е на източния склон на планинския рид Лисец
от Западния Предбалкан.
Манастирското братство се състои се от черква и жилищни сгради. Последните
сключват около черквата затворен отвсякъде двор, което, както и спускащите се от три
страни отвесни скали му придават живописния и непристъпен вид на манастир-замък.
Манастирът е тясно свързан с всички исторически събития в България през годините на
неговото съществуване. Открай време той подготвял в килийното си училище ученици
за свещеници, учители и монаси. В съседното
с. Малък извор също имало манастирски
метох и килийно училище. В тези школа
навремето били ангажирани най-добрите
учители в цялата област.
Запазени са спомени на монаси, че дякон
Левски често намирал радушен прием в
непристъпния манастир при своя приятел
игумена Хаджи Евтимий (1864-1895 г.), който
бил член на тайния революционен комитет.
Скривалището на Апостола и днес е запазено в манастира.
Понастоящем манастирът е действащ паметник на културата и е част от Ловчанската
епархия и това е българският манастир с най-просторна и красива панорама, която се
вижда от самия манастир.

До Гложенския манастир можете да стигнете по добре асфалтира път, който минава
през с.Малък извор и лъкатуши по склона. Гложенският манастир предлага стаи за
нощувка, които можете да използвате след предварителна резервация. Ако ли пък сте
гладни можете да похапнете вкусна храна в магерницата на манастира. Любителите на
пикници могат да се насладят на храната сред природата като използват изграденото
малко преди манастира барбекю и утолят жаждата си с чиста планинска вода от
студения извор, намиращ се в непосредствена близост.
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В близост се намират и други манастири по-значимите от които са:
Етрополският манастир „Св. Троица” е разположен в подножието на
старопланинския Черни връх (1070 м н.в.), на 2 км. от с. Рибарица, на 5 км. от гр.
Етрополе и на 30 км. от гр. Ябланица.

Ботевградският манастир „Рождество Богородично” е действащ и се състои от
църква и няколко малки жилищни сгради. Храмът е построен през 1926г. и е осветена
от Патриарх Максим. Тя представлява малка, еднокорабна, едноапсидна сграда с
притвор и неголяма камбанария.

Чекотинският манастир "Св. Архангел Михаил" е разположен в поречието на река
Малък Искър, между селата Боженци и Своде, на 15 км от Правец, на 20 км северно от
Ботевград и на 70 км североизточно от София. Името на манастира идва от
едноименната махала в близост до него.
Манастирът разполага с 25 стаи за гости, със самостоятелен санитарен възел. Предлага
се и храна.
Тържишки (Струпецки) манастир „Св. Пророк Илия”се намира в северната част на
рида Гола глава в Западния Предбалкан, на десния бряг на р. Искър. Разположен е в
живописна местност край реката, на около 4.5 км от с. Струпец. Според оскъдни
сведения Тържишкия (Струпецки) манастир е съществувал още от началото на 16 в. В
околностите някога е имало пазар (тържище), откъдето манастирът носи името си –
Тържишки. В края на 17 в., откогато датират и други разрушения по тези земи,
манастирът е опожарен от турците.
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Религиозни храмове
Църкви: На територията на община Ябланица има седем църковни храма, които са
изградени през различен период от време. Църковни богослужения и ритуали се
извършват само в църковния храм „Света Троица” в гр. Ябланица. Другите храмове в
общината са:
Храм „Света Троица” - гр. Ябланица
Храм „Свети Великомъченик
Димитър” - с. Добревци
Храм „Рождество Богородично” - с.
Брестница
Храм „Св. св. Козма и Дамян” - с.
Орешене
Храм „Възнесение господне” - с.
Златна Панега
Храм „Св. Николай Мириклийски” – с.
Батулци
Храм „Св. св. Кирил и Методий” - с.
Малък Извор.

Къщата музей „Васил Левски” – с. Голям Извор е паметник на културата от
национално значение. Подредена е експозиция на Първия окръжен център в Българско.
Експозицията е уредена през 1972 година като част от честванията, посветени на 100годишнината от основания от Васил Левски Първи окръжен център в Българско.

В близост до къщата музей, по повод 170-годишнината от рождението на
Апостола, през 2007 година беше открит възпоменателен знак, посветен на паметта на
голямоизворските заточеници в Диар Бекир след обира на турската хазна при
Арабаконак.
Халваджийството. Ябланската халва е известна в цялата страна. От години община
Ябланица се е утвърдила като център за традиционно производство на сладкарски
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изделия. На нейната територия работят няколко сладкарски цеха за производство на
халва и локум.
Производството на халва започва в началото на IX век и дълго време служи за прехрана
на местното население. Първият халваджия в Ябланица е бил Никола Арнаутина от гр.
Тетево, който след Освобождението се преселил да живее в Ябланския край. Найпрословутия майстор на халва обаче е бил Иван Стефанов Богоев, който е роден в гр.
Прилеп – Македония, а през 1895г. заедно със семейството си се преселил в България.
Започнал да се занимава с производството на халва през 1934г., когато за постоянно се
заселил в Ябланица. По негова рецепта, усвоена още в Прилеп, започнало
производството на халва, която и в момента е известна из цяла България. Като основен
продукт при приготвянето на халвата се използвало сусамовото семе, което е богато на
мазнини, въглехидрати и протеини. Сусамената халва, която се произвежда в Ябланица
е със своя запазена марка „сусамова халва тип Ябланска” и е бяла на цвят. Освен
сусамовата халва се произвежда и тахан халва, която за разлика от сусамената, е кафява
и се произвежда от семената на слънчоглед. Тя е има характерна влакнесто-слоеста
структура. Към тези два вида добавяме нуга-халвата и фруктувата халва.
Локумът е следващото сладкарско изделие, с което е известен ябланския край.
Произведен в различни разфасовки, с различен цвят и вкус, локума е обичан и от стари
и от млади. Локумът се приготвя от желатин, захар, нишесте и вода. Най-често се
ароматизира с лимон, ванилия или розова вода, като от последната идва и найтипичният му розов цвят. Освен това често срещан е ментовия локум, а също и
комбинациите с шамфъстък, лешници, орехи, шоколад, портокал и др. След приготвяне,
което може да стане и в домашни условия, десертът се оставя да изстине и да се
втвърди, нарязва се на кубчета и се поръсва с пудра захар или кокосови стърготини.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
№ ДАТА
1

2

3

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

КУЛТУРНОТО
СЪБИТИЕ

ОРГАНИЗАТОР

20.01. Салона на НЧ ”Борба” с.
Орешене

Национален бал

Кметство Орешене

24.01. Салона на НЧ „Христо
Ботев” с. Златна Панега

Национален бал

19.02. Пред Паметната плоча на
Васил Левски в гр.
Ябланица и в ОУ „Васил
Левски” с. Орешене

Патронен празник на СОУ „Васил Левски” гр.
СОУ „Васил Левски” – Ябланица
гр. Ябланица и ОУ
ОУ „Васил Левски” с.
„Васил Левски” с.
Орешене
Орешене

НЧ „Борба” с. Орешене
Кметство Златна Панега
НЧ „Христо Ботев” с.
Златна Панега

Община Ябланица
Кметство Орешене
НЧ „Наука-1901” гр.
20

Ябланица
Клуб „Докле е младост” гр.
Ябланица
4

01.03. Фоайето на НЧ „Наука1901” гр. Ябланица

Изложба на ръчно СОУ „Васил Левски” гр.
изработени мартеници Ябланица
от ученици при СОУ
„Васил Левски” и НЧ „Наука-1901” гр.
Ябланица
мартенски базар.
Честита Баба Марта
ОДЗ „Райна Княгиня” гр.
Ябланица

5

6

7

8

03.03. пл. „Освобождение” гр.
Ябланица

Тържествено
отбелязване на

Община Ябланица

03.03. Салона на НЧ „Христо
Ботев” с. Батулци

Национален
традиционен бал

Кметство Батулци

НЧ „Наука – 1901” гр.
Национален празник Ябланица
на Република България

НЧ „Христо Бонев” с.
Батулци

03.03. Салона на НЧ „Христо
Традиционен бал по
Ботев” с. Голяма Брестница повод празника на с.
Голяма Брестница

Кметство Голяма
Брестница

април с. Дъбравата

Кметство Дъбравата

Национален бал

НЧ „Христо Ботев” с.
Голяма Брестница

Инициативен комитет с.
Дъбрвата.
9

08.04. Стадион „Атанас” гр.
Ябланица

Международен ден на Ромска общност
ромите

10 април Салона на НЧ „Иван Данов” Пролетен – маскен бал НЧ „Иван Данов” с.
с. Брестница
Брестница
Кметство Брестница
11 април Салон на НЧ „Наука-1901” Постановка на
гр. Ябланица
театрален състав при
НЧ „Наука-1901”

Театрален състав при
читалище „Наука” гр.
Ябланица
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12 20.04. ОДЗ „Райна Княгиня” гр.
Ябланица

Патронен празника на ОДЗ „Райна Княгиня” гр.
ОДЗ „Райна Княгиня” Ябланица

13 април гр. Ябланица и селата от
общината, читалища и
училища

Пролетни християнски Читалища и училища на
празници –
територията на община
Лазаровден, Цветница, Ябланица
Великден
Великденски базар с
ръчно
изработени
великденски сувенири
и състезания за найкрасиво
боядисано
великденско яйце и
най-здраво яйце /бияч/

14 09.05. СОУ „Васил Левски” гр.
Ябланица

Деня на Европа

СОУ „Васил Левски” гр.
Ябланица

15 13.05. с. Златна Панега

Традиционен летен
събор и оброк за
църковния празник
„Спасов ден”

Кметство Златна Панега
ОУ „Любен Каравелов” с.
Златна Панега

16 13.05. с. Малък извор

Традиционен
летен Кметство Малък извор
събор и оброк за
църковния
празник
„Спасов ден”

17 22.05. с. Батулци

Традиционен летен
Кметство с. Батулци и НЧ
събор „Свети Николай “Христо Ботев” – с.
летни”
Батулци

18 май

Дни на културата

НЧ „Наука-1901” гр.
Ябланица

Община Ябланица
НЧ „Наука-1901” гр.
Ябланица

19 24.05. СОУ „Васил Левски” гр.
Честване Деня на
Община Ябланица
Ябланица, салона на НЧ
славянската писменост
„Наука-1901” гр. Ябланица и българската култура СОУ „Васил Левски” гр.
Ябланица
НЧ „Наука-1901” гр.
Ябланица
20 01.06. Всички детски заведения и 1-ви юни – Ден на
градини на територията на детето

Детски заведения и
градини на територията на
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община Ябланица
21 13
юни

гр. Ябланица, изнесена
сцена на НЧ „Наука-1901”
гр. Ябланица, мест. „Дяла”
гр. Ябланица

общината.
Ден на Ябланица и
традиционен летен
панаир “Свети Дух”.
Празника се провежда
всяка година със
водосвет за църковния
празник „Свети Дух”.

Община Ябланица
НЧ „Наука-1901” гр.
Ябланица
СОУ „Васил Левски” гр.
Ябланица
ОДЗ „Райна Княгиня” гр.
Ябланица

22 12.07. с. Добревци

Традиционен събор

Кметство Добревци

23 02.08. мест. „Окапците” гр.
Ябланица

Общоградски празник Община Ябланица
„Илинден”

24 15.08. Зона за отдих гр. Ябланица Оброк по повод
църковния празник
„Богородица”

Клуб на пенсионера и
инвалидите гр. Ябланица

25 28.08. с. Брестница

Традиционен летен
събор

Кметство Брестница

Оброк за здраве и
берекет

Кметство Орешене

27 27.09. с. Орешене

Традиционен есенен
събор

Кметство Орешене

28 01.10. гр. Ябланица

Международен ден на Клуб на пенсионера и
възрастните хора
инвалидите гр. Ябланица

29 12.10. Община Ябланица

Ден на българската
община

26 28.08. с. Орешене

30 01.11. Всички училища и
Ден на народните
читалища на територията на будители
община Ябланица
31 23Училища и читалища на
28.12. територията на община
Ябланица

НЧ „Иван Данов” с.
Брестница

НЧ „Борба” с. Орешене

Общинска администрация
Ябланица
Училищата и читалищата
на територията на община
Ябланица

Коледни празници – Училища и Читалища в
коледни базари,
община Ябланица
концерти, фолклорни
обичаи, конкурси,
изложби и др.
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32 31.12. пл. „Възраждане” гр.
Ябланица

Новогодишна нощ – с Община Ябланица
вити баници, пенливо
НЧ „Наука-1901” гр.
вино, фойерверки,
Ябланица
народни танци и
сурвакници

СПОРТ, ОТДИХ, АТРАКЦИИ И ОСМИСЛЯНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Територията на община Ябланица предразполага развитието на различни видове спорт
и възможност за осмисляне свободното време. Тук има условия за практикуване на
делтапланеризма, като за целта е подравнена площадка в най-високата точка на
предпланина Драгоица.
Коло-спортът набира скорост в своето развитие, освен туристическите маршрути,
които предразполагат колотуризма, ежегодно по случай празника на града се
организира коло-рали за Купа „Ураган”.
Стадион „Атанас” пък дава възможност за организиране на любителски футболни
срещи и надбягване с каручки.
Обиколката с коне е допълнение към лятното приключение в Драгоица. Тя предлага
възможности за опознаване на природата, невероятните скални формации и
величествени гори. Възможност за индивидуални и групови разходки и свободно
препускане.
В местността „Прелог” пък любителите на високите скорости могат да се порадват на
скоростната мото-писта, а офроуд трасето в с. Златна Панега предлага невероятно
изживяване и алтернативен начин за почивка.
Състезанията по ловна стрелба също са традиция и са неразделна част от проявите по
повод празника на града.
Деветте микро язовира пък предоставят възможност за спортен риболов.
Туристически места за риболовци:
На територията на общината има 9 микроязовира в отделните населени места заемащи
площ от 570 дка. Съответните язовири са зарибени и способстват за развитието на
спортния риболов. яз.” Гаргулица”, в началото на гр.Ябланица при влизане от Коритна,
яз. „Витина лъка” – между селата Добревци и Орешене, яз. „Гаврил” – с.Батулци,
яз.”Боаза”, Нановското блато, река Златна Панега и река Вит.
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Скално катерене Via Ferra За любителите на високия адреналин пропастта „Голямата
Ледница” в с. Брестница предлага невероятно приключение – скално катерене Via
Ferra. Изградената система от метални въжета, въжени мостове, стълби и парапети
позволява по западния склон, на пропастта, да се слезе до дъното на ледника.
Основните маршрути, позволяват вход и изход през различни точки на системата,
включително избор и съчетаване на елементи с различна степен на трудност.
Изучаване и практикуване на народни танци: Читалище „Наука” предлага тази
възможност както за големи, така и за деца. С развитието на този вид любителско
творчество се дава възможност за изучаване на традициите ни в народните танци – хора,
ръченици, носии. Всеки любознател освен на танцовото изкуство може да научи за
всеки край от страната какви танци и носии са характерни, какво е посланието на самия
танц, как са създадени и от къде тръгва историята на танца, как се шият носиите – от
какви материи и цветове, китката на момата и калпака на момъка.
„Да запеем” Всеки е чувал бабите като запеят – мелодични, изпъстрени с красиви
строфи и закачки или с любовна мъка песни. Песни за хора, за природни багри, за
красотата на страната ни. Стари градски песни. Какво се знае за тях, как и защо са
създадени и защо се пеят само от нашите баби? Всичко това може да ни разкаже
Вокална група с хореограф Веско Генчев. И не само да ни разкажат за старите градски
песни, а и да ни научат да пеем заедно с тях или да се пробваме сами. И защо не?
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Спортен комплекс Ябланица е изцяло обновено съоръжение, което приключи през
юни 2012 г. Залата е с капацитет 50 места и е подходяща както за баскетбол и волейбол,
така и за тренировки и състезания по тенис на маса. Комплексът включва зали на
закрито и открити спортни съоръжения, изградено е и мини футболно игрище, с
трибуни за 200 зрители.

На закрито освен залата за волейбол има и зала за тенис на маса. Модерно
оборудваната фитнес зала предлага професионални съоръжения за физическа
подготовка, оборудвани съблекални, бани и лекарски кабинет.
Спортен комплекс Правец е предпочитано място за активни тренировки на
професионален баскетболен клуб ЛУКОЙЛ Академик. Залата е с капацитет 500 места и
е подходяща както за баскетбол и волейбол, така и за тренировки и състезания по тенис
на маса, борба, таекуондо, художествена гимнастика, аеробика и други. Спортен
комплекс Правец е реконструиран през март 2002 г. Комплексът включва зали на
закрито и открити спортни съоръжения – две футболни игрища, два тенис-корта,
баскетболно игрище.
На закрито освен залата за баскетбол и волейбол има и зала за аеробика, тренировъчна
зала за тенис на маса, фитнес, сауна, модерни съблекални, възстановителен център.
Модерно оборудвания фитнес е разположен върху 230 кв.м. и предлага професионални
съоръжения за физическа подготовка, четири просторни съблекални и сауна. Отлично
поддържаните два затревени футболни терена – официален и помощен – са с трибуни
за 1500 зрители.
Двата тенис-корта са със стандартни размери, настилка Грийн сет, самостоятелни
сервизни помещения с отделни входове, електрическо осветление и 240 места за
зрители. Спортен комплекс Правец има комбинирани спортни площадки на открито –
за баскетбол, тенис на корт с изкуствена настилка. За пълно удобство на спортуващите
комплексът разполага с търговски обекти, предлагащи спортни стоки, хранителни
добавки за здравословно хранене и протеинов бар към фитнес-залата.
Възстановителният център на комплекса предлага сауна, джакузи, парна баня,
тангентор и солариум.
И двата спортни комплекса са напълно подходящи за провеждането на срещи и
тренировъчни лагери на аматьорски и професионални отбори.
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МЕСТНИ АТРАКЦИИ:
Фермата "Сините Щрауси" е основана през 2001 в с. Брестница, община Ябланица.
Фермата е разположена в непосредствена близост до пещерата "Съева дупка" на 5 км от
гр.Ябланица в квартала „Кочи кичер”.
До нея можете да стигнете след като в центъра на с.Брестница завиете на дясно
по пътя за "Съева дупка". На 500 метра по пътя завивате на ляво (има тебела) и
след още 200 м. ще стигнете до феррмата за щрауси.
Основната дейност на фермата е отглеждане на редки и специални видове животни
като щрауси, сърни, декоративни зайци и др. Фермата предлага възможност за
непосредствено запознаване с живота на тези животни при закрито отглеждане. Също
така във фермата ще се запознаете и с продуктите получавани от тези птици: пера, яйца,
кожи, месо и др. Особен интерес представлява малкият "музей" на щрауса, където ще
намерите голямо разнообразие и интересни идеи за приложението на различните
продукти, оформени като сувенири.
Фермата е отворена за посетители постоянно, както в делнични така и в празнични дни.
Там можете да прекарате интересни минути с разказите на г-н Стефан Данаилов собственик на фермата, запознавайки се с живота на интересни животински видове. Ще
намерите едно истинско място за отдих и забавление.
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"Рибена" ООД в Златна Панега е един от най-крупните производители на дъгова
американска пъстърва в България с предприятие за първична преработка и съхранение
на риба, отговарящо на изискванията на ЕС.

В многобройните басейни, в които се гледа пъстървата, с водна площ от 22 дка, кипи
живот - от рибки-бебета до тлъсти 3-килограмови екземпляри "бащи и майки". Тук се
отглеждат 4 вида пъстърва: американска дъгова, балканска, японска и сьомгова, която
вирее в чистата изворна вода, идваща от 2 км от извора на река Златна Панега.
Температурата на водата при извора е 14°, зимата е 10°, а през лятото 16°, което е
важно за този вид риба. Произведената пъстърва отива в цеха за първична преработка,
рибата се чисти, вакуумира и се замразява шоково до минус 29 градуса. След това се
съхранява в 3 хладилни камери. Спортен риболов можете да упражнявате в два от
басейните. Можете и да си закупите прясна риба. Фирма "Рибена" има ресторант в
който можете да се насладите на прясно приготвените рибни деликатеси. Разполага и с
хотелска база с 20 легла. Контакт можете да установите като се обадите на телефон
06992 336.
С производството на прочутата ябланска халва, локуми и други сладкарски деликатеси
можете да се запознаете и да опитате от тяхното многообразие, като посетите
халваджийските цехове "Вивиан 1" ООД и "Пет плюс" ООД, намиращи се в началото
на квартал Шумака, малко преди квартал Шумнене или "Богати 09" ООД и "Венеца"
ООД, намиращи се в с.Добревци.
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Вкусните сладкарски деликатеси, ще оставят незабравим спомен у вас и ще ви дадат
сили ако сте решили да преминете по дългите планински пътеки на планината
Драгоица.

ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ:
Туристическите маршрути в крайградската зона за отдих на гр. Ябланица започват с
информационни табели. На възлови места по маршрутите са поставени допълнителни
указателни табели и стрелки със съответния цвят маркировка.
Религиозен туризъм. В рамките на 2-3 дни според личните предпочитания могат да се
посетят поредица от манастири и църкви, които са запазили неповторимата си
атмосфера:Ботевградския манастир „Рождество Богородично”, Етрополския манастир
„Св.Троица”, Чекотинския манастир "Св. Архангел Михаил", църквата „Света
Троица” гр. Ябланица, църквата
„Рождество Богородично” - с.Брестница,
Гложенския манастир "Свети Великомъченик Георги Победоносец", Тържишкия
(Струпецки) манастир „Св. Пророк Илия”, Манастира „Св.Илия” в Тетевен и др.
Пещерен туризъм за спалеонтологизите и любителите на екстремни изживявания едно
едноседмично посещение на труднодостъпни пещери може да обхване 5 групи пещери в
различни посоки около гр.Ябланица. Пещерите са групирани съобразно близостта по
между си: 1) Пещера „Съева дупка”, “Голямата Ледница” и “Малката Ледница”, които се
намират в съседство със “Съева дупка” и също са разположени на 520 м.н.в. За да се
насладите и на екстремното преживяване от катеренето може да посетите и намиращото
се в района на пещерата "Via Ferrata Ледницата"; 2) “Долната дупка” и “Горната дупка”,
които са разположени в близост до “Глава Панега”; 3) Пещерата „Нановица”, „Бездънния
пчелин”, Пещерата „Пещта”; 4) Карлуковските пешери, където са картирани 292 пещери,
повечето от които са обявени за природни забележителности. От тях най-познати са
Проходна, Контрабаса, Задъненка и др. 5) Пещерата „Моровица” в с.Гложене и
„Рушовата пещера” – с.Глогово.
Екологичен туризъм. В рамките на едни тридневен маршрут можете да посетите
различни туристически маршрути и еко-пътеки намиращи се на територията на
общините: Правец, Ябланица, Тетевен и Луковит.
През първия ден на път от София за Ябланица някъде около 60 км се отбивате от
магистрала Хемус за с. Осиковица, където се намира Природен парк „Небесните
пасбища”. След като го разгледате продължавате до Ябланица (може да пътувате и по
стария път). Още при навлизането ви в града завивате на ляво за Горно Шумнене,
където можете да опитате от прочутата ябланска халва. След това продължавате по
асфалтов път, минавате през квартал „Пали лула” и стигате до планината „Драгоица” –
местността „Каменния сипей” (Скалата), продължавате до „Окапците”, посещавате м.
„Диковското” и ЗТ „Гарванче”. Ако ви остане време можете да посетите и Минералния
извор в местността „Клена” - с.Добревци.
През втория ден посещавате предпочетените от вас еко-пътеки, намиращи се в община
Тетевен: „Под пръските на водопада”, „Нагоре към слънцето”, „Горската пътека”,
„Царичина”, „Острич”, Пещера-надвес „Станина дупка”, Заслона “ Опасният зъб ” – вр.
Петрахиля и др.
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През третия ден можете да обходите изцяло или частично екопътеките: "Златна Панега"
и "Луковит-Карлуково", намиращи се на територията на община Ябланица и община
Луковит.
Културен туризъм. Маршрутът е двудневен и включва посещението на къщата на
Васил Левски в с.Голям извор и Гложенския манастир. Вечерта можете да отседнете в
с.Малък извор, а на другия ден посещавате музейната сбирка в гр.Ябланица и Музея на
Васил Левски в с.Батулци.
Селски туризъм. Маршрутът може да бъде двудневен или тридневен и включва:
посещението на Природен парк „Небесните пасбища” – с.Осиковица; Пещерата „Съева
дупка”; Фермата „Сините щрауси” – с. Брестница, където можете да наблюдавате
отглеждането на екзотичната камилска птица и всичко свързано с този вид стопанска
дейност; Фирма „Рибена” – с. Златна Панега ще ви предложи условия за спортен
риболов или ще ви поднесе вкусно приготвени рибни специалитети. Можете да
отседнете в „Рибена” или в къщите за гости „Одаята – Дядовите къщи” – с. Голяма
Брестница, където ще можете да се насладите на неповторимата обстановка, да опитате
местните специалитети или да се разходите с каруца из близките местности.
Спортен туризъм. Продължителността на този маршрут зависи от времето с което
разполагате, от личните ви предпочитания и интереси. Съвременните спортни бази и
съоръжени в гр.Ябланица (Спортен комплекс) и гр.Правец (Спортен комплекс),
предлагат модерни и добре организирани условия за спорт и развлечения не само за
любителите на различни спортове, но и за тренировки на спортистите занимаващи се с
волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, футбол и др. Любителите на
делтапланеризма могат да го практикуват от високата част на Драгоица, като изживеят
удоволствието от екстремното преживяване. Колоезденето по маршрутите на
планината Драгоица допълнени с богатото биоразнообразие и приказните гледки към
равнината, са възможност която съчетава спортния с екологичен туризъм. Ако
отседнете в Шарените къщи, ще можете да наемете велосипеди, джип или АТВ, в
същото време ще се насладите на уюта на селската тишина. Съчетаването на спортни
изяви, природа, тишина и предизвикателства, ще ви осигури не само условия за добра
почивка, но и ще ви зареди емоционално за дълго време.
Всички представени турове са в близост до различни къщи за гости, където можете да
се настаните. Заведенията за хранене ще ви предложат добро обслужване, както и
храни и напитки местно производство.
Нощувките ви могат да бъдат организирани според личните ви предпочитания в
къщите за гости в Малък Извор (Къщата за гости Littlespring и Къща за гости
„Изворче”), в Гложенския манастир, в Ябланица (Шарените къщи), в Златна Панега
(„Рибена”) или в с. Голяма Брестница („Одаята – Дядовите къщи” или „Tree Top Huis”).
Очаква се да отворят врати за посетители и Еко-селището в Драгоица, Спортно
рекреационен комплекс „Ресторант и къща за гости” и Хотела в квартал Щумнене.
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Туристически продукти на микроравнище
Туристическите продукти на микроравнище са с териториален обхват населените места,
местностите и пътеките разположени на територията на община Ябланица. Ето и
тематичните местни маршрути:
Екопътека „Гушовец - Владовско кладенче”: Тръгва се от гр. Ябланица (Стария
бетонов възел) и се продължава към местността „Гушовец”, след което се минава през
махала „Върбака” – местността „Селище” – местността „Турските гробища” –
Цанкарски път - пещера „Билярката”- местността „Цанкарски чукар” – местността
„Владовското кладенче”. (Преходът е пешеходен за около 4 часа. Има възможност за
придвижване с джип или с велосипед).
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Екопътека „Към върха”: Тръгва се от гр. Ябланица (Спортната зала) и се отправяме
към местността „Енушница”, минаваме през местността „Ливаде” – „Глоговската
пътека” – местността „Патаригите” – „Еко селище” – връх „Нишана” – обратно
местността „Патаригите” вдясно връх „Фанар” и стигаме до „Големия зъб”
(Маршрутът е пешеходен и продължава около 6-7 часа).
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Екопътека „Природен калейдоскоп”: Тръгва се от гр. Ябланица в посока местността
„Енушница”, продължава се към местността „Ливаде” – „Водопада”, местността
„Дюлите” , местността „Каменните венци” - „Големия зъб” – местността „Езерото”,
местността „Ратица” – махала „Цоловци” - Ябланица. (Маршрутът е пешеходен и
продължава около 6-7 часа).

Екопътека „Биоразнообразието на „Драгоица”: Тръгва се от гр. Ябланица в посока
квартал „Пали лула”, продължава се по асфалтов път за планината Драгоица –
местността „Каменния сипей” (Скалата) - „Окапците” и „Диковското”. Спускате се към
ЗТ „Гарванче” и след това продължавате към Минерален извор в местността „Клена” –
с.Добревци. В един от цеховете за производство на халва с.Добревци ("Богати 09" ООД
или "Венеца" ООД можете да опитате прочутия местен специалитет – ябланска халва
след което да завършите прехода в гр. Ябланица. (Предлаганият маршрут е смесен с
кола и пешеходен и може да се премине за около 5 часа. Колата трябва да я използвате
за придвижване от с. Добревци до гр. Ябланица). Ако решите да извървите предлагания
преход пеша, ще са ви необходими около 8 часа и мобилизация на силите, но така ще
можете да наблюдавате най-добре богатото биоразнообразие в района.
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Екопътека „С ябланска халва през шубраците”: От гр. Ябланица от изхода за
София се тръгва в дясно покрай старата Тухларна, посещава се един от цеховете за
халва намиращи се в квартал Шумака ("Вивиан 1" ООД или "Пет плюс" ООД). След
това се продължава до местността „Пеловска ливада” – Цанкарски път – пещера
„Билярката” – местността „Цанкарски чукар” – Кладенчето, Ледницата - „Пали лула”
и завършва отново в гр. Ябланица. (Маршрутът е пешеходен – 4 часа, но е възможно да
бъде съкратен чрез придвижване с джип или велосипеди).

34

Предизвикателства за риболовците: Много хора предпочитат отдиха на язовир,
където могат да съчетаят почивката си с риболов или разходка сред природата. На
територията на общината има 9 микроязовира в отделните населени места заемащи
площ от 570 дка. Всички язовири са зарибени и способстват за развитието на спортния
риболов. По-използвани от риболовците водни басейни са: яз. Ябланица (Гаргулица),
разположен в северната периферия на града в началото на гр.Ябланица при влизане от
Коритна, яз. Витина лъка – между селата Добревци и Орешене, яз. Гаврил – с.Батулци,
яз. Боаза и др. Има и други водни басейни които предлагат подобни възможности за
отмора, това са: Нановското блато, река Златна Панега и река Вит.
В тези водоеми може да намерите: щука, речен кефал, лин, псевдоразбора, обикновена
кротушка, шаран, сребриста каракуда, европейски сом, слънчева рибка, костур и др.
Екопътека Глава Панега След като влезете в с. Златна Панега завивате по първата
улица в дясно. Това е стария път водещ до с. Брестница, Боаза, Гложене и Тетевен.
След около 1 км се стига до Долното езеро. Горното езеро, където е същинския извор, е
в дясно от пътя, скрит от дървета, храсти и бръшлян. За да се стигне до него се спускате
по тясна пътечка, която ви отвежда до входа на широка пещера с елипсовиден отвор,
която се нарича „Долната дупка”, а другата пещера над нея се нарича „Горната дупка”.
В тях няма сталактити и сталагмити и се влиза трудно. Под пещерите се намира и Глава
Панега (Синилото), който представлява елипсовидно езеро, дълго около 73 м и широко
около 22 м. След като се насладите на природните красоти можете да посетите рибното
стопанство на фирма Рибена, което се намира в кв.Банковци на с.Златна Панега. Там
можете да опитате или да си купите от вкусната пъстърва отгледана в чистите води на
река Златна Панега. Ако имате свободно време можете да посветите част от него на
спортен риболов, който ще ви бъде осигурен в рибното стопанство.
Екопътека „Бездънен пчелин”, включва маршрута: Ябланица – Пещера „Нановица” “Бездънен пчелин” – “Нановско блато” – пещера “Пещта” – пещера “Съева дупка”.
Тръгва се от площада в Ябланица в посока покрай жилищните блокове /под местността
“Дяла”/ на изток към махала “Герана”. Следва едно изкачване в продължение на 20
минути покрай борова гора. Отдясно се вижда вилата на “Седимент Приват” АД,
Продължава се по пътя за махала Нановица, Минава се покрай бившето училище и се
стига до асфалтовата база. Съвсем близо се намира пещера „Нановица”. Върви се по
35

стар коларски път и след около 1 час се стига до “Бездънния пчелин”. В дясно от него, в
ниската част на хребета на около 350м се намира “Нановското блато”, а в ляво на пътя в
посока с. Брестница се вижда махала Липово. Движим се в източна посока и така
достигаме до пещерата “Пещта” – която се намира на северния склон на Леднишкия
рид и е на около 500м от “Съева дупка”. От там се придвижваме до “Съева дупка” –
най-голямата природна забележителност в землището на с. Брестница. По асфалтов път
се слиза до с. Брестница за около 40 минути. Целият преход се изминава за около 5 часа,
а километрите са 18. Цвят на маркировката – червен. Поради това, че районът е карстов,
извори и чешми по пътя няма. Най-удобно е да се налее вода в мах. “Нановица”.
Екопътека „с. Брестница - Пещерата “Съева дупка” – тръгва се от центъра на с.
Брестница на юг към така наречения “Леднишки рид”. Пещерата отстои на 3 км от
селото и е разположена на около 500м надморска височина. След като разгледате
интересната природна забележителност можете да посетите още: “Голямата Ледница”
и “Малката Ледница”, които се намират в съседство със “Съева дупка”, и също са
разположени на 520 м.н.в. Можете да преживеете и удоволствието от катеренето си по
"Via Ferrata Ледницата". На връщане след приятната умора от разходката и екстремното
преживяване, можете да се отбиете във Фермата "Сините Щрауси", която се намира
недалеч от пътя, водещ до пещерата. При спускането си по асфалтовия път завивате в
дясно (мястото е обозначено от табела) и след кратко придвижване стигате до фермата.
Екопътека „Ябланица – Гложенски манастир “Свети Георги” – пещерата
“Моровица”. Тръгва се от Ябланица през махала “Габровица” за с. Малък Извор. След
това по добре поддържания път се насочваме към Гложенския манастир “Свети Георги”.
С природните си красоти и ценното си историческо наследство манастирът е едно от
желаните за посещение от туристи и почиващи места. Продължаваме нататък към
манастирските ливади и се стига до пещера “Моровица”. Тя се намира в подножието на
връх Камен Лисец. Туристическият маршрут е с дължина 12 км и изисква преход от 5
часа. В Манастира “Свети Георги” може да се преспи. На другия ден групата може да се
върне по същия път или да мине през с.Гложене и да се посетят пещерите намиращи се в
м.Зореница. Краят на екопътеката завършва в гр. Ябланица.
НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНЕНЕ
Къщи за гости:
Хотелски Комплекс "Шарените къщи" се намира в гр.Ябланица, махала Братевец.
Тръгва се по пътя за Тетевен и след последните къщи се завива в дясно. На около два
километра се намира комплекса
Комплексът включва четири, напълно обзаведени къщи за гости с общ капацитет от 12
легла. Къщите са: Зелена, с две спални, две единични легла и санитарен възел;
Червена, с една стая и самостоятелен санитарен възел; Оранжева, с две стаи, отделни
санитарни възли и Жълта, с напълно обзаведена трапезария и санитарен възел.
Къщите са оборудвани с цифрова телевизия, Wi-Fi, барбекю, басейн и др. За разходка
се предлагат: колела, джип и АТВ-та.
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Телефон/Факс: +359 (0)886 843920; +359 (0)893 843920; +359 (0)878 843920
e-мail:ana_mitova@abv.bg
Интернет: http://www.sharenite.com/
„Одаята - Дядовите къщи” представляват комплекс от къщи за гости, които се
намират в село Голяма Брестница. Те са типични селски къщи от миналия век с
характерна за региона архитектура и мебели. Къщите са оборудвани с цифрова
телевизия и съвременни бани. Обособени са в широк, добре оборудван двор, с
интересно оформени кътчета за отмора. На двора има басейн, барбекю, овощна,
зеленчукова градина и малка оранжерия.
Тук може да опитате обичайните за региона Брестнишка райковица (отлежала сливова
ракия), агне печено в трап, просеник, сиренява чорба и други местни гозби. Можете да
си откъснете пресен плод в овощната градина, както и екологично чисти зеленчуци в
зеленчуковата градина и оранжерията, която ги осигурява през голяма част от годината.
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Възможност за организиране на селски излет с местни специалитети, преходи с каруца
до интересни местности и забележителности.
Лице за контакт: Венера Динова
Телефон: 0887 700 753
E-mail: odayata@abv.bg; venera_dimitrova@abv.bg;
Уеб сайт: http://www.odayata.com
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Къща за гости „Tree Top Huis” се намира в Село Голяма
Брестница, община Ябланица. Тази къща за гости се намира
в покрайнините на с. Голяма Брестница, на хълма с
панорамен изглед към Стара Плана . Къщата предлага 6 стаи
за гости, които са напълно оборудвани. Всяка стая е
индивидуално обзаведена с възможност за избор на двойни
или единични легла. Разполага с голяма тераса и с барбекю
e-мail:treetophuis@yahoo.com
Интернет: http://www.treetophuis.com

Къщата за гости Littlespring с. Малък извор се намира в
близост до уникалния със своята история и атмосфера
Гложенски манастир. Самата къща също има интересно
архитектурно решение. Нейният собственик е англичанин, който
обича и цени българската природа. На гостите се предоставя
изключителната възможност да изживеят един неповторим отдих в спокойното
планинско кътче или пък незабравими мигове и веселби с приятели сред прохладата на
балкана. Къщата за гости разполага с 10 места, като на всеки етаж има баня и тоалетна.
Има лятна кухня и вътрешна кухня за приготвяне по желание на храна. email:
littlespringbg@gmail.com
Къща за гости „Изворче” - с. Малък извор се намира на 7 км. от град Ябланица, в
село Малък извор и на около 5 км от Манастира „Свети Великомъченик Георги
Победоносец /Гложенски манастир/. Къщата е изключително подходяща за почивка и
семейни ваканции през всеки годишен сезон. Разполага с две стаи с изглед към селото
и Предбалкана. Стаите са с общи сервизни помещения. Обширна градина и джакузи.
Разположението и обзавеждането на къщата успешно съчетават стария дух с всички
съвременни удобства.
Отсядайки в Къща за гости „Изворче” гостите имат възможност да се насладят на чист
въздух, красива природа и спокойствието на Балкана.
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НОВОИЗГРАЖДАЩИ СЕ МЕСТА ЗА ОТДИХ:
Еко селище – Драгоица. На билото на планината по пътя за ретланслаторната станция
в дясно се изгражда еко-селище, което ще предлага условия за отдих, които са близки
до природата. Изградените помещения са кирпичени и предлагат нетрадиционни
условия за отдих и почивка.
„Лиз комерс хотел хармония” ЕООД. Изгражда се триетажна хотелска сграда в кв.
„Шумнене”, която ще разполага с: лоби бар, ресторант и хотелска част от 18 стаи с по 2
легла, със санитарни възли към тях и един апартамент.
Спортно рекреационен комплекс „Ресторант и къща за гости” се изгражда в
с.Малък извор. Той представлява двуетажна сграда със 5 стаи за гости със собствени
санитарни възли, ресторант и два басейна за възрастни и деца.
ХОТЕЛИ
На територията на община Ябланица към момента няма действащи хотели. Тези услуги
се предлагат в съседните общини Луковит и Тетевен и курортно селище Рибарица.
РЕСТОРАНТИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХЕАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Община Ябланица разполага с добре изградена мрежа на ресторанти и заведения за
хранене и развлечения, с категоризацията една и две звезди.
9 гр. Ябланица: ресторант „Липа”, ресторант „Роден край”, бистро „Модул”,
гостилница „Орбита”, закусвалня „Коритна”, кафе-сладкарница „Ябланица”,
кафе-аператив „Еделвайс”.
9 с. Златна Панега: снек – бар „Козирката”, кафе-аператив „3 в 1”,
9 с. Брестница: барбекю „Трите бора”, закусвалня „Лас Вегас”, закусвалня
„При бачо Кольо”, снек – бар „Парадайс”, кафе-аператив „Райски кът”,
9 с. Орешене: снек – бар „Кръстошката”.
9 с. Батулци: кафе-аператив „Бобинат”.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ТУРИСТИТЕ:
Планинска спасителна служба http://www.pss.bg, 112 - Авариен телефон; 088 1470 ПСС, мобилен; 02 963 2000 – ПСС. За справки или съвети - 088 1471 - ПСС, мобилен.
Сайт на БТС www.btsbg.org
Община Ябланица: 06991 /1-26
Бърза помощ: 112
Пожарна: 112
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Контакти с читалищата на територията на община Ябланица:
Читалище „Наука - 1901” гр. Ябланица.
за контакти: г-н Христо Василев - секретар
тел: 06991/20-28, 22-74
e-mail: nauka@mail.bg
Читалище „Иван Данов 1903” с. Брестница
за контакти: г-жа Ирина Неева – секретар-библиотекар
тел: 0886 062287, 0884 645 993 канцелария, 0678/ 98-737
e-mail: irina_neeva@abv.bg
Читалище „Христо Ботев” с. Златна Панега
за контакти: г-жа Венка Вълкова – председател Читалищно настоятелство
тел: 0885 677 712
Читалище „Пробуда” с. Добревци
за контакти: г-жа Албена Андреева – секретар-библиотекар
тел: 06997/23-26
Читалище „Борба” с. Орешене
за контакти: г-н Бойко Ботев – секретар-библиотекар
тел: 0896 966 610
Читалище „Христо Ботев” с. Малък извор
за контакти: г-жа Диана Вълева – секретар-библиотекар
тел: 0887 401 280
Читалище „Христо Ботев” с. Батулци
за контакти: г-жа Ирена Цакова – секретар-библиотекар
тел: 0886 263 202
Читалище „Христо Ботев” с. Голяма
Брестница
за контакти: г-жа Румяна Илиева – секретар-библиотекар
тел: 0883 302 618.
ТРАНСПОРТ
Транспортът до гр.Ябланица е възможен само с кола или с автобус. Пътят от София
с автобус е около час и тридесет минути. Може да се пътува с посочените в
разписанието автобуси, които минават през гр.Ябланица. При необходимост можете да
пътувате и с автобусите, пътуващи в посока: Варна, Русе, Велико Търново, Свищов и
т.н. С тях можете да се придвижите до някоя от отбивките на магистрала Хемус след
което да търсите транспорт до центъра на гр.Ябланица. В обратната на София посока
(Варна, Русе, Велико Търново, Свищов и др.) можете да се качите от центъра на
Ябланица или от бензиностанцията на Шел в Коритна, която отстои на около 4 км. от
центъра на гр.Ябланица.
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РАЗПИСАНИЕ
на автобусни линии - гр. Ябланица
№
1.

Направление / понеделник – петък /
Пристиган
е
6.30

събота

неделя

Ябланица – Добревци

2.

6.40

с. Драгана - София

3.

7.00

Ловеч – София

4.

7.00

Тетевен - София

5.

7.20

Г. Извор – Ябланица - Тетевен

6.

7.25

7.

6.40

не
не

7.00

16.00

не

не

Етрополе - Плевен

7.30

7.30

7.30

Тетевен – София

7.30

15.30

8.

7.40

Троян - София

7.40

не

9.

8.00

Врабево – София

7.50

7.50

10.

7.40

Ябланица – Тетевен само вторник и

не

не

9,20

9,20

четвъртък
11.

9,20

Плевен -София

12.

9.50

Червен бряг – Етрополе –само
понеделник и петък

13.

10.00

Рибарица -Тетевен -София

10.00

10.00

14.

10.00

София – Троян – Априлци

10.00

не

15.

10.10

София – Ловеч

10.10

не

16.

10.20

София – Тетевен

10.20

10.20
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17.

10.40

Врабево – София

не

не

18.

11.00

Троян – София

не

не

19.

11.30

София – Ловеч

11.30

не

20.

13.00

Тетевен – София

13.00

13.00

21.

13.30

Ябланица – Добревци – Дъбравата Батулци - Ябланица

13.30

не

22.

14.10

София – Троян

23.

14.00

София –Ябланица –Тетевен -Рибарица

14.00

14.00

24.

14.00

Ловеч - София

14.00

14.00

25.

14.10

София – Ловеч - Врабево

14.00

14.00

26.

14.45

Етрополе – Червен бряг понидилник и
петък

27.

14.45

София – Плевен

14.45

14.45

28.

16.00

София-Ябланица -Тетевен

16.00

16.00

29.

16.40

София -Драгана

16.40

16.40

30.

16,45

София – Ловеч

16,45

16,45

31.

16.45

София – Троян

не

не

32.

17.39

Плевен - Етрополе

17.39

17.39

33.

17.30

Тетевен - София

-

-

34.

17.50

Ябланица – Добревци -

17.50

не

35.

18.00

София – Ловеч

18.00

18.00

36.

18.10

Ловеч – София

18.10

18.10
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37.

18.30

София-Правец-Ябланица -Тетевен

18.30

18,30

38.

19,40

Тетевен-Ябланица-Правец-София

19,40

19,40

Юнион ивкони:
№ Пристигане

Направление

Събота

Неделя

Понеделник-петък
1

2

06,00

Варна-Шумен-Търговище-

от Ябланица

от Ябланица

11,00

Омуртаг-В.Търново-Ловеч-

6,00

6,00

София-/спирка ШЕЛ-Ябланица/

11,00

11,00

17,15

София -Шумен-Търговище-

17,15

17,15

18,40

Омуртаг-В.Търново-Ловеч-

18,40

18,40

Варна -/спирка ШЕЛ-Ябланица
3

13,45

София-Троян /спирка автогара/

13,45

13,45

4

18,35

Троян-София /спирка автогара/

18,35

18,35

Централна автогара София – телефон за справки 090021000
www.centralnaavtogara.bg
ЖП гари - телефони за справка 02/981-11-10, факс:
http://globaltour.bg.
Елтур-Плевен тел 064/ 802 089, 0898492566.
19.30 часа /четвъртък и събота/ за Испания.
Информацията периодично се осъвременява, към момента е валидна.

02/987-71-51
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