


Исторически музей – Дряново:

Експозиция “Колю Фичето – живот и 

творчество”

Експозиция “Икони и дърворезба от дряновския 

край”

Експозиция “Градски бит от края на XIX и 

началото на XX век

Експозиция Археология и Възраждане”

Обекти на Колю Фичето:

Каменен мост на Колю Фичето

Църква “Св. Никола”

Икономова къща

Културните атракции на Дряново:

Релефна карта на България

Часовникова кула

Лафчиевата къща – къщата без пирони



Исторически музей – Дряново е включен в списъка
на 100-те национални туристически обекта. 

Известен
е още като Музей на българското възрожденско 
строителство и е посветен на самоукия майстор
строител Никола Фичев. Музеят има 4 постоянни
експозиции, а през годината се организират 

тематични
сбирки и изложби.

Контакти:

ул. “Шипка” №82

тел. 0676/72097

www.muzeidryanovo.com

ficheto@mail.com

Исторически музей - Дряново







Храмът "Св. Никола" е сред 

първите самостоятелни строежи 

на майстор Колю Фичето. 

Построен е през 1851 г., върху 

основите на по-стара църква. 

Това е първият опит на Колю 

Фичето да въведе свой собствен 

стил, което е изразено особено 

ясно при оформянето на фасадите. 



Икономовата къща е една от 
двете напълно запазени къщи, 
дело на майстор Колю Фичето. 
Строена е през 1859 г. за 
свещеник Васил Икономов, който 
бил приятел на майстора. 
Къщата съчетава 
функционалност и удобство и е 
пример за творческите виждания
на гениалния архитект.



Оригиналната часовникова 
кула в Дряново е построена 
през 1778г., и е една от 
първите в България. Кулата 
е опожарявана и изграждана 
отново, но и днес 
продължава да работи с 
оригиналния си механизъм.



• Построена е около 1840 г. от дряновския строител майстор Кольо 
Гайдаржията ;

• Това е единствената запазена триетажна жилищна сграда от периода 
на българското Възраждане; 

• при изграждането й не е използван нито един пирон или метална 
скоба;

• Лафчиевата къща е  паметник на културата с национално значение. 



Спортни бази и съоръжения

 Стадион “Локомотив” – гр.    Дряново;

 Стадион – с. Царева Ливада;

 Спортна зала – гр. Дряново

Алтернативи за отдих 

и спорт

 Туристически маршрути;

 Веломаршрути;

 Риболов



СПОРТНА ЗАЛА – ДРЯНОВО

 Закрита спортна зала:

- Многофункционално игрище с винилова настилка 40м. Х 20м.;

- Оборудване колективните спортове баскетбол, волейбол, футбол

на малки врати, хандбал;

- 264 зрителски места;

 Зала за източни бойни изкуства с тепих;

 Зала за аеробика;

 Фитнес център;

 Обновени бани и съблекални;

 Електрическа, ВиК, мълниезащитна и пожароизвестителна

инсталация;

 Вентилационна и климатизационна системи, както и локално

отопление на пелети;

 Административна част.



Спелеотуризъм

пещера “Андъка”;

пещера “Бачо Киро”;

пещера “Извора”

Скално катерене

скален венец в района на Дряновски 

манастир

Парапланеризъм

Адвенчър туризъм

въжена градина “Приключенски остров”



Пещера “Бачо Киро”
- първата благоустроена пещера 

в България;

- един от 100-те национални туристически 

обекта на България;

- в пещерата са открити оръдия на труда 

от епохата на средния и късния палеолит 

(150 000 – 12 000 пр. н. е.)



Туристическо дружество “Бачо Киро”-

Дряново предлага посещения на

неосветени пещери с водач:

пещера “Андъка”;

пещера “Извора”;

пещери в района на с . Върпища.

- проникване в пещерите с 
продължителност от 1 до 8 часа;

- по един водач на група до 5 човека



- катерене по скали с височина до 80 м.; 

- алпийска техника на единично въже;

- екипировка и инструктор.  



Въжена градина “Приключенски остров”

- система от различно построени „мостове”,

които свързват по-голяма или по-малка група

дървета;

- движението по целия участък става с помощта на
инструктор и екипировка;

- преминаване на целия участък 
– 30-45 мин.



Дряновски манастир

Църкви в град Дряново

църква “Св. Никола”

църква “Св. Троица”

църква “Въведение Богородично”

Църкви в селата, прилежащи 
към община Дряново

църкви в селата Славейково, 
Гостилица, Янтра, Караиванца, 
Керека



- Културно-исторически център, 
очертал се като основен район с 
туристическа атрактивност;

- Основан през Втората 
българска държава, в началото 
на XII в.;

- На сегашното си място е 
възобновен през 1845 г.



Църква 
“Св. Никола” –

1851г.

Църква 
“Св. Троица” – 1846 

г.

Църква “Въведение 
Богородично” – ср. 

на XIX век


