
Екопътеки 

„Копренска екопътека" 

 

 
Копренската екопътека се намира в Западна Стара планина, под връх Копрен на 130 
км. от гр. София, в близост до гр. Чипровци и на 35 км. от гр. Монтана. Замислена е 
като представителна за Северозападна България - еталон за чиста природна среда. 
Изходен пункт - с. Копиловци.Маршрутът обхваща долините на три реки и ридовете 
помежду им: Помеждинска, Дългиделска и Огоста, в район с надморска височина от 
950 до 1350 м. Състои се от няколко етапа, които са с различна степен на трудност, 
с обща дължина около 20 км. Първата част от пътека свършва на обширна поляна в 
подножието на връх „Трите чуки”. Пътеката минава съвсем близо до границата със 

Сърбия. 

 

 
По време на прехода можете да се насладите на вековни букови гори, водопади и 

водни каскади, причудливи скали, поляни, осеяни със здравец, боровинки и горски ягоди. 



 
 

„Екопътека Деяница” 

 

 
Екопътека „Деяница” започва на около 10 км от гр. Чипровци и води до 

забележителния Чипровски водопад. 
 

 
Тръгвайки по груб черен път, изкачващ се постепенно към гората и балкана, се стига до 

чешма с изградена маса и няколко столчета от дънери. Това е началото на екопътека 
Деяница. Преминавайки през малко дървено мостче, се озовавате пред живописна 

поляна, под връх Три чуки /1938м./ и връх Вража глава /1936м./, със  свежа и зелена 
трева, красиви пъстри цветя,  пеещи птички. След поляната, се преминава отново през 

малко дървено мостче и пътят продължава нагоре в гората. Тук могат да бъдат 
срещнати различни растителни видове, както и да се почине под сянката на високите 
дървета, строени, като войници едно до друго. Еко-пътеката е добре обозначена и на 

каратата и в самата местност ясно може да бъде различена, сред красивата природа. В 
горната си част екопътеката възвива покрай долината на „Стара река” и продължава до 

самия Чипровски водопад, на места е доста стръмно и доста екстремно, но за 
истинските пътешественици, това не може да бъде пречка. Времето, за което се 

преминава през еко–пътеката Деяница е около пет – шест часа. 
 
 


