
ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР 
И 

ДРЯНОВСКА ЕКОПЪТЕКА 
 
Дряновската екопътека е изградена през 2000г. в района на Дряновския манастир и 
каньона на река Андъка. Маршрута и дава възможност за разходка в каньона и 
запознаване с девствената природа на Дряновския балкан. Пътеката е с втора степен на 
трудност и времетраенето за целият маршрут е близо 2 часа. 
 

        
 
Дряновският манастир „Свети Архангел Михаил“ е действащ мъжки манастир, 
намиращ се в Северна България на 5 километра югозападно от Дряново и на 15 
километра от Габрово. Манастирът е основан през Втората българска държава, като по 
време на турското робство два пъти е бил разрушаван и ограбван. На днешното място е 
възстановен през 1845 г. До него води асфалтов път и има спирка на железопътанта 
линия Русе-Момчилград. Както другите манастири, той е бил пазител на българския 
дух през време на петвековното турско робство.В Дряновския манастир са намирали 
убежище Васил Иванов Кунчев-Левски, отец Матей Преображенски-Миткалото и 
други революционери. В манастира бил създаден революционен комитет.По време на 
Априлското въстание от 1876г тук идват и се укрепват 200 четници от Търновски, 
ръководени от Цанко Дюстабанов, поп Харитон, Бачо Киро,  ПетърПармаков. 
Знаменосец на четата бил Димитър Русчуклийчето.На 30 април въстаниците били 
обкръжени от редовна турса войска, башибозуци и черкезки орди.След тежки 
седемдневни боеве от Шумен пристигнал Фазлъ паша с модерни германски оръдия.Над 
8 хиляди турци щурмували защитниците на манастира.Той бил опожарен и 
резрушен.На 8 май, когато необичайн за времето си паднал сняг, разрушеният манастир 
бил превзет от турците.Над 70 души били били убити на място. Изгоряла и старата 
манастирска библиотека.Загинали водачите на четниците.Бачо Киро бил обесен в 
Търново. След въстановяването на манастира през 1945г в двора му бил издигнат 
мавзолей.В него са положени костите на загиналите. Близо до манастира е 
туристическата хижа "Бачо Киро".Една пътека от хижата води до Дряновската пещера, 
която също носи името Бачо киро.Тя е електрифицирана и така посетителите могат да 
се възхитят на пещерните фарми. Прекрасни кътчета са Синия вир и 
ждрелото(каньонът) на Дряновската река. Дряновкият манастир и наговите околности 
са красив кът от нашата родина, влязъл в историята ни, по врема на славното 
Апирловско въстание.    
Светата обител е сред Стоте национални туристически обекта на Български 
туристически съюз, има печат в черквата.   


