
Водопади 

 

“Дуршин водопад” и “Водния скок”  

 
. 
 

 

 
 

Обявени за природни забележителности със Заповед №282/1979 г. на комитета за 
опазване на прородната среда. Намират се в границите на защитената местност 

”Копрен - Равно буче - Деяница- Калиманица” в Копиловския дял на Западна Стара 
планина. Тези два водопада са едни от най-красивите в региона. Падът на водата им е 

съответно над 15 м и над 10 м и представляват величествена гледка на фона на 
живописната защитена територия 

 

 

 

 



 

Хайдушки водопади 

 

 
Водопади с пад над 5- 6 м, обявени за природна забележителност. Намират се в 
Берковския дял на Западна Стара планина, в землището на гр. Берковица и са 

образувани от сливане на р.Ценкова бара и р.Сливашка, с пад на водата над 5-6 м. 
Защитени са с територията около тях, т.е обща площ 1,0 ха.Името на водопадите е 
свързано с преданието, че там е било хайдушко сборище, а по нагоре в дебрите на 

Балкана се намирал бивакът на хайдутите.Обектът се посещава от туристи и е 
прекрасен кът за отдих сред живописната местност. 

Обектът е сравнително лесно достъпен, изградена е екопътека, и се посещава често от 
туристи и местни жители като предпочитано място за отдих сред живописна и 

величествена природа. Предлага отлични възможности за кракткотраен отдих и 
почивка, в близост до зоната са изградени няколко почивни бази с малък капацитет.  

 
 

 

 

 



 

Водопада на Вършец 

 

 
„ Водопада” представлява двустепенна водна каскада по течението на р. 

Орлощица,чудесен кът за отдих. Намира се на 5 км. южно от Вършец над кв. Заножене. 
Местността е покрита с красиви широколистни гори. Района е подходящ за пикник и 
излет. До там може да се стигне с градски транспорт,велосипед или пеша. Прехода е 

лек и подходящ за всички възрасти.  
 
 

Водопад "Райски кът" 

 

 
Водопадът „Райски кът” представлява  водна каскада по течението на р. Орлощица, 
чудесен кът за отдих.. Местността е покрита с красиви широколистни гори. Района е 

подходящ за пикник и излет. Има изградени беседки и място за отмора.Намира се след 
Иванчова поляна. 

 
 

 

 



 

"Хайдушки водопади" край Берковица 

 

 

 С красотата на своята девствена природа Берковската планина е прекрасно място за 
туризъм, спортуване и отмора. Лечебният климат, минералните води, липсата на сухи 

 летни и сурови зимни ветрове, меката и слънчева зима и прохладното лято са 
 благоприятни предпоставки за пълноценен отдих и възстановяване. На 15 км от града и 
 на 12 км от прохода, на 1500м н. в. се намира туристически и спортен комплекс "Ком". 

 Снегозадържането тук е близо петмесечно и създава добри условия за зимен отдих. В 
района има алпийска и бегова ски-писти, защитени от вековни дървета /резерват "Горна  
курия"/, обслужвани от два ски-влека. Освен с незабравимия "скърцащ" звук на снега и  
бялата тишина на зимата, местността под връх Ком е привлекателна и с възможностите 

 за велотуризъм, практикуване на делта и парапланеризъм. 
 Оттук е и изходният пукт за много туристически маршрути - Ком-Емине, 
 Международен пешеходен маршрут Е -3 от Атлантическия океан до Средиземно море, 
 Ком-Петрохан, четиридневен маршрут х. Ком -Белоградчик и др.  През 

лятото Берковица може да ви очарова с дивната красота на слънчевите изгреви  над 
планиските върхари, с аромата на горски малини, боровинки и диви цветя, носещ 

 се във въздуха, с ромона на планинските ручеи и шума на Хайдушките водопади.
 "Хайдушки водопади" - 9 км. от града. Защитена местност, разположена в красивата 
 долина на "Голяма река". По този маршрут е изградена екопътека - маршрута тръгва от 
 местността "Бачилището", при водослива на "Голяма река" и "Къса река", пресича две 
 реки - "Сливашка бара" и "Средна бара", по които има няколко водни каскади. 
 По пътеката се откриват великолепни гледки към местностите "Къси дел" и "Тузлата". 
 Преходът е средно тежък с времетраене 4 часа и максимална денивелация 340 м. 
 Желателно е да има водач, а туристическата екипировка е задължителна.

 
 
 



 

Водопад "Страшки дол" 

 
Намира се западно от с. Дълги Дел на около 4 км. в защитената зона "Западни 

Балкани". Характерно за него е, естествено запазена природа и единствен водопад в 
Дългоделския район. Предвижда се до него да бъде изградена екопътекано средства все 
не стигат. Интересното е, че водата която тече в дола е от намиращият се връх над него, 

който е от неизригнал вулкан в местността "Любовица". 
 

Чипровски водопад 

 

 
Намира се в изключително живописна местност и водата се спуска от около 20 м. 

Погледът не може да се насити на проблясващите многоцветни откоси, които сякаш 
разсичат водния прах. Човек изживява чудни мигове на възторг от това прекрасно 

творение на природата. Реката се мята в руслото си и препуска надолу между скалите, 
покрити с мъх. 

През зимата, когато температурите са много ниски водопадът изглежда неподвижен и 
застинал, отрупан с лед и ледени висулки, напомнящи пещерни образувания. Само 

шумът от падаща вода свидетелства за неспиращото движение под леда.   
В местността „Тъмна славовица” туристите се радват на красивите каскадни водопади. 

Пътят до тях е маркиран. 
Високо в планината недалеч от „Три кладенци”могат да се видят морени. 
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