
Диви коне тарпани край Сбор, Крумовградско  
В рамките на уикенда на отворените врати на „Новото тракийско злато” ще имате 
възможност да се докоснете до дивата красота на едно от най-прекрасните кътчета на 
Източните Родопи – района на изоставеното село Сбор. Там, в долината на  
 

 
 
Дюшундере, през есента на 2011 г. бе заселено първото в България стадо от диви 
коне, възстановка на дивия европейски кон тарпан. На 26 и 27 април 2014 г. от 15 часа, 
фермерите семейство Младенови ще ви очакват на разклона за Сбор, за да ви 
покажат дивите коне, редките местни породи крави и пролетната красота на 
планината. За контакти: Анка Младенова 0887 010 213. Най-близко място за 
настаняване е току що реставрираната къща за гости в село Падало. За нощувки се 
обадете предварително на тел: 0889 552 994. Друга възможност е къщаТепавицата в 
село Рабово. 
 

Как да стигнем до разклона за Сбор? 

От Крумовград карайте 17 км в посока Ивайловград; завийте на север към с. Падало и 
след 5 км от разклона, преди село Падало и след разрушена спирка ще видите черен 
път, който води на запад (в ляво) към село Сбор. 

От Ивайловград карайте 39 км в посока Крумовград; завийте на север към с. Падало и 
след 5 км от разклона, преди село Падало и след разрушена спирка ще видите черен 
път, който води на запад (в ляво) към село Сбор. 

От с. Силен карайте на юг през с. Маджари, след железния мост над р. Арда завийте 
на дясно, подминете село Падало, след по-малко от 1 км в дясно ще видите черен път, 
който води на запад към село Сбор.  

http://newthraciangold.eu/acomo_details.php?id=45&lng=bg&cat_id=4%C2%AEion_id=5&place_id=-1&stars=-1&otgara=&otletishte=&othiway=&vblizost=-1&button=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8


 

В началото на черния път ще имате възможност да оставите автомобила си и да се 
разходите по черния път около 3,5 км надолу към с. Сбор и дивите коне. 

Най-близко място за настаняване е току що реставрираната къща за гости в село 
Падало. За нощувки се обадете предварително на тел: 0889 552 994.  Места за 
настаняване има и в Крумовград и в  района на Железния мост на река Арда - 
Хотелски комплекс Арда (http://www.complexarda.com/). Друга възможност е 
къща Тепавицата в село Рабово или къща за гости в с. Студен кладенец 
(http://www.studen-kladenets.free.bg/index.html). 
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