Национален парк Централен Балкан

НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”: - площ: 71 669,5 хектара; дължина: 85
км.;средна ширина: 10 км;най-висок връх: Ботев – 2376 м. надморска височина;
най-ниска точка: близо до Карлово, около 500 м. надморска височина; горите покриват
44 000,8 хектара;безлесната зона е 27 668, 7 хектара;70% от екосистемите са
естествени; има 9 резервата с обща площ 20 019 хектара. Национален парк “Централен
Балкан” е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на
Стара планина.

Тук се опазват саморегулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично
разнообразие, съобщества и местообитания на редки и застрашени видове, исторически
паметници със световно значение за науката и културата. По-голямата част от
територията на Парка е покрита с вековни букови гори, смърч, ела, габър и горун.
Установените в Парка видове висши растения са повече от половината флора на
България. От тях 10 вида и 2 подвида се срещат само в Централен Балкан и никъде
другаде в света. 166 вида са лечебните растения, 12 от тях са защитени по закон.
Дивото богатство допълват 229 вида мъхове, 256 вида гъби. 188 вида водорасли. Тази
част на Стара планина обитават 70% от безгръбначните и 62% от гръбначните животни
в България. Птичият свят е представен от 224 вида, сред които такива, които отреждат
на Парка статут на Орнитологично важно място в международен мащаб. Над 130 вида
висши растения и животни, срещани в Централен Балкан, са вписани в българската и
световна Червена книга. Паркът обхваща и просторни билни поляни, верига от сурови
върхове, от които 20 с височина над 2000 метра, скални стени, пропасти, пещери,
дълбоки каньони и високи водопади. Централен Балкан е предпочитано място от
туристи, природолюбители и естествоизпитатели.

ТЕТЕВЕНСКИ БАЛКАН: Регионът на Тетевенски Балакн обхваща централният дял на
величествената Стара планина и предлага чудесни условия за планински и еко туризъм
сред прекрасната природа и свеж въздух на Балкана.В резерватите Царичина и
Боатин се съхранява уникалното природно богатство на региона, от което много
растителни и животински видове са застрашени и включени във Червената книга на
България. Тук има изградени множество живописни туристически маршрути и пътеки,
водещи до малки уютни хижи.

'Долината на Тетевен е вълшебна, неизмеримо красива" (Феликс Каниц).
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РАЗПОЛОЖЕНИЕ:Община Тетевен е разположена в Ловешка област - Северен
централен район. Общината граничи с 10 общини от Ловешка, Софийска и Пловдивска
област. Това са общините - Ябланица, Луковит, Угърчин и Троян от Ловешка област;
Карлово от Пловдивска област и Антон, Пирдоп, Златица, Етрополе и Правец от
Софийска област. Макар и да граничи пряко с общините Карлово, Антон, Златица и
Пирдоп, практически с тези общини не съществуват преки транспортни връзки и няма
възможност за непосредствен обмен на пътуващи хора и стоки.

ТЕРИТОРИЯ: Територията на общината е 696 975 дка или около 697 кв. км - което
представлява 16,86 % от територията на Ловешка област (4 132 кв. км).

Територията на общината е разположена в долината на река Вит, заобиколена от
красивите върхове - Петрахил, Червен, Трескавец и др. от Златишко - Тетевенска
планина, която се простира на изток от Златишкия проход до ниския Рибаришки проход.

НАДМОРСКА ВИСОЧИНА И РЕЛЕФ: Надморската височина варира от 340 до 2100 м.,
а в гр. Тетевен е 415 м. Релефът е планински и полупланински. Билните части на
планината са голи, южните склонове са много стръмни и обезлесени, а северните
склонове във високата си част са силно ерозирани, а в средната - полегати и добре
залесени с хубави букови гори.

Абсолютната надморска височина на Златишко-Тетевенската планина се маркира от
най-високия връх Вежен (2 198), който се издига в източната й част. Планината е
осеяна и с други красиви върхове - Паскал - 2029 м.; Тетевенска Баба - 2071 м.; Картал 2014 м.; Болована - 2019 м.; Братаница - 1980 м. и др.
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ТУРИЗЪМ: Горите в общината предлагат приятна среда за туризъм и отдих пешеходна разходка, ловуване, събиране на диви плодове, билки и гъби. През зимата
тук има много добри условия за ски в областта на хижите Вежен, Бенковски, Васильов и
Хайдушка песен. По река Бели Вит и нейните притоци има отлични условия за риболов и
за плаж през лятото. Красивите скални образувания край Тетевен предлагат добри
условия за алпинизъм. Село Рибарица - чарът на селото са множеството пръснати из
целият курорт кокетни малки вилички и къщи, потънали в зеленина и цветя, които
предлагат не само тишина и спокойствие, но и възможност да се почувства автентично
неповторимата селска атмосфера и домашен уют. Тук, в Рибарица традициите още са
живи : старите воденици продължават да мелят , валявиците – да валят пъстрите
рибаришки черги, казаните – да варят прочутата Рибаришка сливова ракия, сръчните
домакини да правят вкусните сладка от горски плодове, майсторите животновъди да
приготвят прочутото балканско саламурено сирене, сръчните ръце на
майстори-занаятчии да творят красотата от вълна и дърво.Най – голямата атракция на
Рибарица е дивата природа на Национален парк “Централен Балкан”и една от неговите
девет зелени перли биосферният резерват Царичина.

МАРШРУТИ:
- с.Черни Вит - "Знаци от вековете" Ще се запознаете с миналото, бита,
настоящето на с. Черни Вит, намиращо се на около 7 км от Тетевен. Ще надникнете в
пещерата на праисторическите хора, живели по тези места. Ще се полюбувате (а
можете и да си купите) произведения на майсторите-занаятчии от селото - резбари,
дърводелци, тъкачи. Ще посетите места свързани с Априлското въстание - пещерата,
където се е крил Бенковски, лобното място на Ботеви четници, паметника на Филип
Тотю.
- Сътворено от капка вода /за любители на пещерите /- Над 30 са пещерите във
Тетевенския край - хоризонтални и вертикални, сухи и водни, изследвани и
неизследвани.
Всяка от тях има своя свят, своя история, свой дух.

МАРШРУТИ ЗА ВЕЛОТУРИЗЪМ
-с.Рибарица - махала Брязово

-с.Рибарица - хижа Вежен
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-с.Рибарица - паметник Георги Бенковски

-с.Рибарица - м.Черна река /Остриките/

-с.Рибарица - с.Шипково - гр.Троян

ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ
-с.Рибарица - Черна река - хижа Ехо

-с.Рибарица - м.Соватски дол - хижа Вежен

-с.Рибарица - м.Соватски дол - хижа Бенковски

-с.Рибарица - Богоя - хижа Васильов

-хижа Бенковски - хижа Вежен - х.Ехо - х.Васильов

-Почивен комплекс Рибарица - било Васильовска планина - х.Васильов

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ
-с.Рибарица - Тетевен - Съева дупка

-с.Рибарица - Гложенски манастир
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-с.Рибарица - Шипково - Троян - Троянски манастир - Черни Осъм

-с.Рибарица - минерални бани Шипково
- Изходни пунктове за високопланински туризъм:

Тетевен - х. "Анчова бичкия" – автобус

Тетевен - х. "Елпром "- автобус
- От двете хижи можете да стигнете до:

1.Сеньова поляна (възможност за палатков лагер) - х. "Момина поляна" - вр. "Картал" х."Планински извори" ( възможност за палатков лагер) - връщане до изходните
пунктове.
2. Косишки превал - вр."Косица" - вр."Паскал" - вр. Картал" - х. "Момина поляна" - до
изходните пунктове.

3.Сеньова поляна -х. "Момина поляна" - х. "Планински извори" - вр. "Тетевенска баба" Булованя (възможност за палатков лагер) - х. Бенковски.
- Тетевен - Рибарица – автобус

1.х."Бенковски" - вр. "Вежен" - х. "Вежен" – Рибарица.

2.х."Бенковски" - Булованя - вр. "Тетевенска баба" - х. "Планински извори" - х. "Момина
поляна" - до х. "Анчова бичкия или х. "Елпром".
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3.Рибарица - х. "Вежен" - вр. "Вежен" - х. "Бенковски" - местността "Костина" - Рибарица
или Тетевен.

4.Рибарица - х. "Вежен" - х. "Ехо" - резерват "Козя стена" или Рибарица.

Тетевен - Костина – автобус

Местността "Костина" - х. "Бенковски" - х. "Вежен" - вр. "Вежен" - Рибарица

Тетевен - Брязово – автобус

Брязово - Градишка поляна - Четири полени - Янков връх - Хайдушка поляна - Тетевен

АТРАКЦИИ: Може да изживеете един ден като дедите си - волни и свободни в Балкана!
Може да пиете вода от извора! Да ходите по тревата боси!

Чеверме по хайдушки:

“Къс от чевермето

Върла Тетевенска сливова
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Безалкохолно - ако искате

Салата - докато артиса

Програма - изненада!

Всичко това на хайдушкото сборище.

В ден и час, който вие пожелаете.”

Маршрутът има кратък туристически преход. Необходимо е удобно облекло и обувки.”
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