
 

Връх Ком 
Берковица 

 

 

 
Наричат го още Големия Ком. Висок е2016 м. На изток от него се издигат Средният 

Ком (1985 м) и Малкият Ком (1959 м). 
Северните склонове и седловината Мочурище са обрасли с иглолистни гори, а по-

надолу – с букови. От тук извират Берковска река, Гинска, Височица и др.  Връх Ком е 
и сред Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз. От 

него е началото на маршрута „Ком - Емине“ - българската отсечка на европейския 
туристически маршрут Е-3. 

 



Връх Тодорини кукли 
Вършец 

 

 
Тодорини кукли са група от 4 скалисти върха в Западна Стара планина, най-високият от 

които е с височина 1785 м. Намира се на 10 км югозападно от Вършец и на 6 км 
североизточно от прохода Петрохан.  Върховете формират къс рид, разклонение на 

главното старопланинско било, с направление север-юг. Двата най-високи върха на юг 
по рида са тревисти, докато крайните два на север са с остри скалисти склонове. Котата 

е на най-южния връх от групата. 
От върха се открива панорамна гледка към Ком на северозапад, Берковското поле и 

Монтана на север и Врачанския балкан на североизток. Северно от Тодорини кукли, на 
разстояние 5 км се намира Клисурският манастир. 



вр.Пъстрина 
гр. Монтана 

 
 

Пъстрина е изолирано възвишение в Северозападна България, дял от Западния 
Предбалкан. 

 
 
 
 

Възвишението е разположено източно от град Монтана, между реките Огоста и 
притоците и ̀ Шугавица и Ботуня. В северното подножие на Пъстрина е разположен град 

Бойчиновци. Най-високият връх е Пъстрина - 564 метра. 
Пъстрина е популярно място за парапланеризъм. В полите на Пъстрина се намира 

селата Николово,Долно Белотинци,Крапчене,Стубел,Липен,Палилула,Охрид. Квартал 
на Монтана носи името Пъстрина. 



Връх Копрен 
с.Копиловци

 

Според старите карти върхът не надхвърля 1900 метра, но новите измервания 
определят височината му на 2119 м.  

Върхът се изкачва по немаркирана, но ясно изразена пътека, която ще ви бъде показана 
от хижарите на х.Копрен. Традиционният маршрут за изкачване започва по пътя, 

слизащ в долината под хижата, след което се завива надясно. По стръмна пътека пътя 
излиза в местността Равно буче. Заравнено плато, където местните правят традиционен 

сбор. Оттам до върха разстоянието се преодолява бързо и лесно.  
Без разрешително от Гранична полиция може да се разходит е по двете еко-пътеки, 
изградени в района – Дуршин скок и Ланджин скок. Те преминават край красива 

каскада от водопади. 

 

 

 

 



Чипровска планина 

 
Връх Вража глава 1935,7 м 

 

 

 

 

 

 



Връх Емитова чука 

 
1024,9 м 

За да се стигне до върха се минава през Железна на левия бряг на река Огоста и се 
излиза на северния край на селото. Върви се по черен път към 250 м. на север по брега 
на Огоста. Стига се до устието на Бунивръшки дол. По дола нагоре продължава широк 

черен път. Той завива на дясно и се качва на десния гол рът. От там пътя продължава на 
северозапад по самия хребет и от кръста до върха са към 2500 м. На самият връх 

Емитова чука се открива скален венец от червени пясъчници, чийто ръб гледа на юг 
към Чипровци. 

 

 



Връх Три чуки 

 
Връх Три чуки 

висок е 1938 м. , намиращ се край Чипровци. 
На него е изградена паметна плоча на Васил Левски 

и Панайот Хитов. 
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