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Селото е разположено в подножието на северна стара планина на разстояние около 18
километра от прохода `СВЕТИ НИКОЛА`. По предания и събрани сведения селото е
заселено преди около 330-350 години.преселниците са били от Пиротска околия. До
скоро стари хора разказвали коя фамилия от кое село е дошло като изброяват селата
`ЧЕРНИ ВРЪХ` РАВНО-БУЧИЕ` `ЧЕРВЕНА ЯБЪЛКА` `ШИГРИН` `АЛДЕНА-РЕКА`
`ГАБРОВНИЦА`. Първите заселници дошли от `ЧЕРНИ ВРЪХ`. Местността на заселване
била много пуста и затова я назовали `ПУСТУШКО ЗАГОРЕ`.През есента когато
прекъсвала пашата на стадата им те се прибирали в собствените села в съседна
`СЪРБИЯ`и през пролетта пак се връщали.някои от тях решили че тук е добре за живот
и така създали първата махала която и ден днешен се нарича `ПЪРВИНСКА МАХАЛА`.
По късно се заселила фамилията `ГОТОВАНОВЦИ`.на същото място някога е имало
селище за това свидетелстват гробищата в местнота`КРЪСТ`има предания че по тия
местае върлувала чума едни от хората измрели а други избягали на други места.когато
по-късно се заселило селото от дошлите тук скотовъдци от съседна Сърбия.
През турско време се знае кмета ЛАЗАР НИКОЛИЧЕВ.
След освобождението е бил МИХАИЛ ЛАЗАРОВ.в землището на селото са открити
останки от три манастира обаче от коя епоха са не е установено, и до днес местността
се нарича`МАНАСТИРИЩЕ`.
Стари паметници и камени надписи не се срещат в селото. На същото място някога е
имало селище за това свидетелстват гробищата в местността Кръст.
В землището на селото са открити останки от три манастира, но не е установено от коя
епоха са. До днес местността се нарича Манастирище.
За името на село Репляна – възможно е името да е свързано с растението „репа
(ряпа)" или съставно име свързано с определението „Р(Л)епа (хубава)" + личното име
„Яна"
В селото се намира защитеното дърво Цер. То е на възраст 300 години, с височина 17
метра и обиколка на ствола от 4,3 м.
Пещери село Репляна:
Татарска пещера - дължина 98 м, денив.20;
Йокин Меджак - дължина 81 м, денив.12;
Рисимина - дължина 60 м, денив.14;
Земна дупка - дължина 53 м, денив.30;
Станишева пещера - дължина 50 м, денив.10;
Бранкова търша - дължина 18 м, денив.0;
В землището на село Репляна се намира пещерата Яме 1, която се предполага, че е
изоставена древна шахта.
В землищата на селото е локализирана църква или манастирски комплкс „Св.Панталеймон"
Автохтонната порода “Реплянска овца” Тази порода МЕСТНА ОВЦА е обявена в
Списъка на Националния генетичен фонд и е от национално значение поради
намаляващия ѝ брой (породата е включена в Червения списък на ФАО на застрашените
домашни породи.
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Село Репляна се намира в подножието на Северна Стара планина, на хълмообразна
местност
между
селата Долни Лом и Чупрене. Югозападната страна на селото е обрасла с гори и
пасбища, а североизточната се огражда от високи скалисти върхове -"Глами". По
предания и събирани сведения за селото, то е възникнало от древността.
Преселниците са били почти от Пиратска околия в Сърбия и Черна гора. Първите
заселници са дошли от "Черни връх" -Сърбия и Черна гора. Есенно време, когато
прекъсвала пашата на стадата, те се прибирали в собствените си села и на пролет
отново се връщали. Някои от тях решили да останат за постоянно, така се заселила
първата махала, която и до ден днешен се нарича "Първенска махала".Когато се
заселило селото от дошлите сърбски семеийства,турците от конакав Белоградчик се
интересували на кое точно място са се заселили. Отроворът им е било, че е зад
реповете на скалите над с.Търговище и от там селото е получило името си.
Всяка година на 6 май се провежда сборът на село Репляна.
с. РЕПЛЯНА

Училището е открито 1897г.

Паметник – пирамида на загиналите във войните. Намира се в двора на църквата

“Св. Георги”. Открит през 1934 г. Автори – братя Ангел и Михаил Гълъбови.

Материал – бял камък. Размери – висок 4,00 м.

Текст –“В памет на героите паднали през Бал;канската и Европейската война.”

Изписани са имената на 30 души.

Поручик Ангел

Анов

Михаил Живков

/това са част от имената на
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Подоф.

Анто Георгиев

Фелдфебел Младен Средков
фигурират тук./

Братя Живко и Иван Вълкови

Анто Живков

Алекси Цветков

Димитър Еленков

паметника. Тези, които са

списъка по долу не

Спас Илиев

Еленко Ваасилев

Братя Еленко и Михаил Велкови
43° 30' 56" N, 22° 44' E Население: 210 Надм. височина: 631 m Пощ. код: 3954 Тел.
код: 09327
МПС код: ВН (Вд)
Кметство:
- кмет Репляна
Яким Марков
(БСП)
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