




ПИРИНЪ 

БЪЛГRРСКО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 



ПРЕДГОВОРЪ 

Съ растящето развитие на туризма у насъ все повече 
се чувствува . и нуждата отъ чисто пж.теводна литература, 

която да даде възможность на туриста да изучи предварително 

възможнитt излети въ една мtстность и нагоди съобразно съ 
желанията си и съ времето, съ което разполага, своя излетенъ 

планъ, и която да освободи излетника отъ необходимостыа, 
когато иска да отиде на непознато мtсто, да търси препо
рж.ки до сведущи лица на мtстото, които да му дадатъ нуж
ниtt указания, или даже да го придружатъ до тамъ, кж.дето 
иска да отиде. Създаването на цобри и годни пж.тевощпели 
изисква серцозна и преданна работа отъ страна на опит11и 
туристи, добри познавачи на разнитt покрайнини на нашата 
родина. Преди нtколко години ние направихме опитъ да 
почнемъ съ изнасянето на пж.теводни бележки и указания 
за отдtлни излети въ дружественото списание • Български 
Туристъ• събирането на материали за по.степенното изграж
дане на добри туристически пж.теводители за разнитt по
крайнини на страната. Опитътъ излtзе малко сполучливъ и 
свърши съ описанието на два излета: до Бел мек е н ъ 
(Бълг. Тур. r. XIV. кн. 3) и до Пиринъ и Ел ъ-Т е п е (Бъл. Тур. 
rод. XV. к.н. 3 и 5). Въпреки всички несгоди и липса на 
материалъ за една такава работа, Централното настоятелство 
на Българското туристи.ческо дружество реши да направи 
втори онитъ, като почне издаването на кратки пж.теводители 

за разнитt туристически интересни покрайнини на нашата 
-родина. За тая цель то се обърна къмъ дейни наши членове, 
известни като добри туристи и познавачи на главнитt из
летни обекти на нашитt другари, на първо мtсто Рила, - Ви
тоша и Пиринъ, съ молба да доставятъ необходимия метериалъ. 

При пълното съзш~ние, че даваме нtщо непълно и не
завършено, далечъ не отrоваряще на изискванията за единъ 

истински туристически пж.теводитель за дадена мtстность, 
ние излизаме съ първия брой QТ:Ь тия кратки пж.теводители, 
посветенъ на Пиринъ, като смtтаме, че е време вече да се • 
тури въ това отношение едно сериозно начало, за да се 

създаде инт~ресъ и даде потикъ за такава работа у повече 
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другари, съ дружнитъ усилия на които ще може да се съ

бере материала за постепенното създаване на добра пжте
водна туристическа книжнина у насъ. Искаме да върваме, 
че rрешкИ1'В и недостатъцитъ на тоя новъ опитъ, които ще 
се очертаятъ най-добре при използуването му, ще покажатъ 
най-добре и пжтя за поправянето имъ. 

За предлагания пжтеводитель на Пиринъ, който е по
скоро пжтеводитель за група излети - най-интереснитъ и 
най-често предприеманитъ - въ Пиринъ, по-rолъмата часть 
отъ текста и картата на Пиринъ еж приготвени отъ другаря 
отъ Ямболския клонъ г. К о с та х. Радон о в ъ, родомъ отъ 
rp. Банско, добъръ познавачъ на планината, комуто тръбва 
да блаrодаримъ за rотовностыа, съ която се отзова на мол
бата иа Централното настоятелство да даде материалъ за 
пжтеводителя. Дължимъ сжщо блаrодарность и на друrаритъ 
отъ Разложкия клонъ Пиринъ на Б. Т. Д, които дадоха до
пълнителни сведения за излети отъ rp. Разлоrъ въ северната 
часть на планината. Картата, съставена по бележки на самото 
мъсто, провърени по непълната карта на Австрийския карто
графски институтъ и малката карта на проф. Ж. Радевъ въ 
неговата книга • Природна скулптура на високит-в български 
планини• (1920 r., научно-популярно изложение за създаването 
на днешния строежъ на нашит-в планини, книга която би 
тр-вбвало да прочете вс-вки туристъ), представлява само единъ 
любителски опитъ за попълване на чувствитепната празнота 
отъ една по-сносна карта за тоя нашъ край. Безъ да претен
дира на топографическа точность и пълнота, тя все пакъ 
дава една прегледна скица на планината и прилежащит-в и 
селища, достатъчна за ориентиране на любите11я излетникъ. 

Поднасяйки тоя пръвъ туристически наржчникъ на на
шит-в другари туристи и любители на природата, ние се на
дi;ваме, че и въ тоя си несъвършенъ видъ той ще имъ при
несе ценни услуги, и rи молимъ да следятъ за всички грешки 

и недостатъци въ него и ни ги посочатъ, а по-опитнитъ и 
запознати съ поsече м-вста на планината да иматъ добрината 
да ни дадатъ описания и на нови излети изъ нея. за да 

може при едно ново издание пжтеводителыъ за Пиринъ да 
изл-взе по-пъленъ и въ значително подобренъ и по-близъкъ 
до добрит-в чужди пжтеводители видъ. 
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ПИРИНЪ 

Пиринъ - въжделената мечта на нашитt. стари дру
гари, която тъй миJю ни напомня и до сега маршътъ на ту

риститt., днесъ е достояние на родния туризъмъ и мt.сто на 
поклонение за всички любители на природата у насъ. Ней
ното приказно минало, което едва ли не олицетворява въ 

нея македонската епопея до преди Балканската война, и 
създаде едно име, което следъ включването и въ rраницитt. 

на Бы1rария приВJшча ежегодно маса поклонници отъ всички 
крайща на родината. Особено усилено почна да се посещава 
Пиринъ-планина отъ туристи следъ rолt.мата война, която -
покрай всичко зло, което докара, - остави въ наследство и 
нъкои сравнително добре уредени съобщителни средства, 
които я приближиха още повече до стара България. 

Исторически бележки. - Пиринъ планина, както много 
други планини, е оказала rолt.мо влияние върху историческия 

животъ на населението, което е живt.ло по неrовит!I скло
нове. Презъ течение на вt.коветt. тя, както и друrитt. rо
лt.ми планини на полуострова, еж били главна пречка за 
моралната и економическа сплотеность на населението което 

е единъ отъ най-важнитt. фактори за обезпечаване rосподар
ственото сжществувание. 

Презъ римскитt. времена за осигуряване на пжтищата и 
съобщенията отъ морето къмъ мизийското плато и Тракий
ската равнина, по неrовитt. ребра еж се въздигнали редъ 
силни етапни крепости, като напр. Сt.ръ, Дем11ръ Хисаръ, 
Рупелъ, Мелнишкия укрепенъ пунктъ, Крупникъ въ Крес
ненското дефиле, Ситанъ-rрадъ надъ Банско, Момини кули, 
Uирополъ на Места и др. Съ нахлуването на славянитt. въ 
полуострова и особено следъ образуването на първото бъл
гарско царство, пиринскитt. недра ставатъ театъръ на най
кръвопролитни борби, паметни отъ които еж часть отъ вой
нитt. на Симеона, Калояна, Самуила и Асена II . Ту въ бъл
гарски ржце, ту въ византийск11, даже въ ржщ,тt. на кръсто

носцитt., както и на сърбитt., а не рtдко и подъ властыа 
на амбициозни феодали-управители, Пиринъ е дочакалъ пе
чалнитt. дни на турското робство съ една промt.нлива сждба. 

Но наставатъ тежкитt. минути на робството, и Пиринъ, пе-
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чаленъ и гробовитъ въ тишината, прекарва столtтия, мил
ванъ и развеселяванъ често отъ волнитt борuи хайдути, 
които въ малки дружини, не съ особена морална спойка и 
ясни политически тенденции, еж бродили по неговитt недра. 
Мълчаливъ свидетель на толкова трогателни събития презъ 
вtковетt, той крие въ своитt недра скрижалитt на utлa 
история, сълзитъ на utлъ народъ и тжгитt на неволника, 
който съ пушка въ ржка се бие отъ толкова ереме насамъ. 
Колко много подвизи, колко свето мжченичество и колко 
безкръстни гробове на всtка пжтека и на всtка чука на 
тоя Пиринъ, по чиито снtжни урви uъвтятъ еделвайси тт въ 
чиито бистри езерни води се кжпятъ самодиви! 

Географски бе~ежки. - Пиринъ е най-високата маке: 
донска планина. Тя е часть отъ Род о п ски я ма с и в ъ, оста• 
тъкъ отъ старъ континентъ, който винаги се е издигалъ 

като суша надъ вълнитt на моретата, които въ предистори'
ческо време многократно еж -заливали нашата страна. Основ
ната скала на цtлия този масивъ е гнайсъ и мекашистъ, въ 
които се врtзватъ голtми гранитни маси, а въ нtкои дtлове · 
и кристалинни шисти и варовици. 

Свързана тtсно съ Рила (чрезъ хребета, който се спуска 
отъ върха Ай-Гидикъ къмъ юrъ), въ оро• и хидрографския 
си строежъ Пиринъ -прилича напълно на нея. Но тукъ по• 
връшнитt форми еж много по-резко очертани и на сравни, 

телно малко пространство представятъ много по-оглtмо раз • 
нобразие, отколкото въ Рила Високитt части на долинитъ 
навлизатъ до централния планински гребенъ и се вплитатъ 
едно въ друго като пръститъ на дветъ ржце . Всички пирин
ски притоuи на Места и Струма водятъ началото си отъ 
езера (повече отъ 120 на брой), сгушени в.ъ дъната на цир
куси, които като венецъ опасватъ цълото било на Пиринъ и 
еж въ много по-голъмъ брой и по-типично очертани откол
кото въ Рила. Особено характеренъ за Пиринъ е най-висо
киятъ поясъ на планината, който е почти изцЪJЮ го,1а, извt
трtла, въ голъмата си часть неnристжпна скала или едро 
надробенъ каманакъ (само на западъ отъ гл1вното било скло
новетъ на Пиринъ еж зелени и въ най-горната си часть), 
докато Рила и по най-високитъ си била е покрита съ пасища. 

Като географско и геоложко понятие Пир и нъ п л а -
ни на обема utлa група планини, които изпълватъ простран
ството между долинитt на Места и Струма отъ седловината 
Предtлъ на северъ, която отдъля Пиринъ отъ Рила, до мо
рето на югъ. Отдълени една отъ друга като самостоятелни 
орографски величини, тия планини мъстното население раз

личава подъ отдtлни имена. Това, което то нарича Пиринъ 
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и което обикновено се разбира подъ името Пиринъ-планина, 
е най-високиятъ и най-характеренъ дtлъ отъ групата, който 
заема пространството между срtднитt течения на Места и 
Струма, почва на северъ отъ Предtлската седлов'dна съ 
посока отъ северъ-северозападъ къмъ юrъ-юrозападъ и 

достига на юrъ до низката Парилска седловина, дето пла
нината най-много се стtснява и презъ която води най-кжсия 
пжть между южнитt части на Мелнишкото и Неврокопското 
полета. П6 на юrъ планината промtня своя характеръ, сни
шава се бързо и се разпада на отдtлни малки планини, най
високата отъ които е Али Ботушъ, най-пространната Драмски 
Бозъ-даrъ, а край-морето стърчи уединена Кушница планина 
или Пърнаръ-даrъ. 

Сжщинскиятъ Пиринъ въ очертанитt по-горе граници 
може да се раздtли отъ своя страна на северенъ, високъ, и 
южен1>, по-нисъкъ. Първиятъ, който е и предметъ на настоя
щия !Jжтеводитель, се простира на юrъ до билото Басилевъ 
rробъ, западно отъ с. Брезюща (Неврокопско). Бъ тази си 
часть планината е висока, като надвишава почти по цtлото 
си протежение 2500 м. Гледана отъ долинитt на Струма и 
Места, или пъкъ отъ рилскитt височини, Пиринъ изглежда 
въ високитt си части да е тtсна, но промъкне ли се човtкъ 
въ rорнитt й долини, остава поразенъ отъ ширината на 
високитt и пояси- и на пръвъ поrледъ мжчно може да се 
справи съ разбърканостыа на високитt и била. 

Споредъ скалниятъ материалъ, отъ който се състои ви
сока Пиринъ-планина тя може да се подtли на единъ севе
ренъ дtлъ, въ който преобладаватъ кристалинни варовици и 
разноцвtтни мрамори, и единъ юженъ, който се състои отъ 
гранитни скали. Първиятъ, нареченъ по най-високия върхъ 
на планината Ел те пенс ки, е сравнително най-високъ, но 
затова пъкъ тtсенъ. Той започва отъ Предtлската седловина 
съ върха П и ри н ъ (2200 м., юrо-западно отъ седловината) и 
се издига мощно въ тtсенъ, стръмно спускащъ се на дветt . 
си страни гребенъ, по който се редятъ върховетt Даутовъ 
връхъ, Мехомийски Суходолъ, Баюва-дупка, Кутело и Елъ
тепе и з11вършва съ Муратовъ връхъ, югозападно отъ Елъ
тепе. Бториятъ дtлъ, rранитниятъ или П а па з r ь о л с к и, е 
по-широкъ и прорtзанъ и започва южно отъ Муратовъ връхъ, 
обхваща Тодоринскитt . Мангъръ-тепенскитt и Каменичкитt 
разклонения и свършва съ гребена Басилевъ rробъ. 

Растителность. - Североизточнитt склонове на Пиринъ 
еж стръмни и залесени предимно съ иглолистни дървета, 

между които особено характерна за тая планина е че р на та 
му р а, единъ видъ боръ, който у насъ е застжпенъ въ по-
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голtми групи само по Пиринъ планина и то въ нейнитt 
мраморни (варовити) отдtли. Заемайки най-горния отдtлъ на 
иглолистния 1юясъ тукъ тя образува компактни природни 
насаждания по цълата дължина на голtмитt мраморни ска
листи ридове. Особено голtми групи черна мура се срtщатъ 
въ областыа надъ хижата въ Бъндерица. Сжщо и б t л ат а 
мура, противоположно на разпредtлението си въ Рила и 
Родопитt, тукъ изглежда да има много по-общо разпръсване 
и по-масово развитие. Въ гранитния дtлъ на планината тя 

.заема цtли пространства, особено по долинитt на Бъндерица 
,и Демяница, по плещитt на Безбогъ и въ Папазrьолскин 
венецъ. Наредъ съ мурата се срtщатъ навсtкжде по ш1а
нинат11 и смърчътъ, бtлката. елаjта и обикновениятъ 

·бор ъ, които тукъ слизатъ на мtста до политt на плани
ната на височина 800-900 м. и се смесватъ съ видоветt на 

•бук а. А въ най-горния поясъ се шири разкривения кле к ъ, 
наричанъ тукъ още кол е ни на. Низко по източнитъ поли 
на планината, особено отъ Добринище до Нrврокопъ се срt
щатъ разнитt видове джбъ, ясенъ, яворъ, кленъ, га
бъръ, брtстъ, дрtнъ, а особено биятъ въ очи елшата , 
леската и разнитt видове върба . 

Юrозападнитt склонове на планината еж напротивъ по
полегати и криятъ въ най-високата си часть обширни поляни, 
покрити съ хубава сочна трева, по които каракачанитt па
сатъ своитi; тучни стада. Отъ къмъ дървесна растителность 
обаче въ горния си поясъ тt еж по-голи и само въ южния 
имъ дtлъ се срtщатъ по-обширни иглолистни гори. Въ низ 
китi; имъ части, които тукъ достигатъ до 100 м. надморска 
височина, дървесната растителность е еж.що така буйна, както 
по източнитt поли и въ отличие отъ тtхъ тукъ въ нея про · 
личава ясно влиянието на срtдиземноморската флора, чиито 
елементи я проникватъ въ доста rолtмъ брой. Особено ха
рактерни за пояса на джба тукъ еж чин а р ъ т ъ и дра кат а, 
които биятъ на очи по цtлата долина на Струма . 

Въ подножието на планината и отъ дветъ и страни ви
ръятъ почти всички овощни дървета, включително и о р t, ха , 
а по тераситъ на Кресненското, св. Врачкото и Мелнишкото 
хълмодолия расте отлично л о за та. Като представателка на 
срi;диземноморската растителность се срtща особено смок и
н ат а, повече като културно насаждане. 

Съ изключение на извtтрълитъ най-горни части и на 
.стръмнитt варовити хребети планината е обрасла съ разни 
видове треви и цвътя. Най-горе растатъ ос,ролистниrъ треви, 
които се зеленtятъ три до четири месеца презъ годината, а 

колкото слизаме по-надолу, броятъ на видоветъ се умножава , 
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като се увеличава и тtхната красота, миризъ и цвtтъ. Пр;J 
все това и най-горе въ топлитt дни на юли и авrустъ си 
срtщатъ китки съ блестящия изrледъ на седефа и приятната 
червенина на корала, съ пленителнитt шарки на теменугата 
и упоителния дъхъ на розата. 

Ецна особеность на Пиринската цвtтна растителность е 
алпийското цвtте еделвайс ъ (Leoпtopodium alpinum. у насъ 
още бал к а н с к а з в е з да наричано), което расте по стръм
нитt варовити урви на Елтепенския дtлъ на планината. По 
теменната часть на самия Елъ-тепе то се срtща и въ една 
особена дребна форма (var. perinicum Vel.), коятп представя 
единъ новъ видъ за науката. За съжаление това хубаво и 
рtдко планинско uвtте, което у насъ се срtща освенъ въ 
Пиринъ още само по Козята стена и по склоноветt на Ма
заrатъ (Кадемлия) въ Стара планина . се унищожава масово 
отъ излетницитt, а и отъ мtстни овчарчета, които го бератъ 
за продань, и скоро ще стане rолtма рtдкость, ако не бжде 
и съвсемъ изкоренено. Дълrъ се налага на орrанизиранитt 
туристи, млади и стари, не само да не бератъ масово това 
цвtте, но и да следятъ и не позволяватъ брането му отъ 
дру1 ·и. Банскиятъ клонъ .Елъ-Тепе' отъ Българското ту
ристическо дружество е взелъ заедно съ другитt културни 
<>рrанизации въ града подъ покровителство еделвайса и 
други редки алпийски цвtтя и растения, както и полезния 
дивечъ. 

Животни. - Въ своята дива и необозрима повърхность 
Пиринъ е убежище на много диви животни . По неrовитt 
най-високи скалисти зжбери се катерятъ съ изумителна бър
зина дивитt кози, предъ които препяствия нtма въ цtлата 
планина. По-долу низъ rжстит1' гори бродятъ елени, сърни 
диви евини, мечки, вълци, лисици, диви котки, язовщr, ка

терици, зайци, и др . А надъ тtхъ високо летятъ по ловъ 
черни орли, сиви картали и пепеляви соколи. Още по-долу 
се срtщатъ диви петли и кокошки, яребици и др. Въ рt
китt и нtкои езера живtе вкусната балканска пъстърва . 

Минералнит1; богатства на Пиринъ еж били известни 
още на старитt му обитатели. Въ неrовитt недра се срtщатъ 
желtзни, медни, сребърни, манганови и др. руди, а въ Крес- • 
ненското дефиле, близу до с. Сърбиново се откриха три 
плас:rа доброкачествени черни камени вжrлища, които мина 
.Пиринъ" започна да експлотира. 

Топли минерални извор и се срtщатъ по долината 
на Места при с. с . Баня (сърни), Добринище и Елешница 
(желtзнойодни и радиоактивни), при Неврокопъ, а по Струма 
- при с. с. Симитли, Св . Врачъ, Левуново, Синrелово и др. 
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ОБЩИ УКF\ЗF\НИЯ 

Време. - Най-доброто време за посещаване на Пиринъ 
еж лtтнитt месеци юли, авrустъ и септември. Презъ май и 
юни, даже първата половина на юли горе е още много 

влажно и неудобно за мноrодневни излети (съ нощуване 
въ планината), но при хубави дни, каквито презъ това време 
въ Пиринъ не еж рtдкость, неразстопилиятъ се още снtrъ 
придава на високопланинскитt картини особенъ чаръ, и 
еднодневни (а въ Бъндерица и двудневни) излети тогава 
моrатъ да бждатъ много приятни. Отъ друга страна често 
до късно презъ октомври времето се запазва хубаво и по
зволява и по-дълго излетуване. Напоследъкъ еж правени отъ 
-по-опитни туристи и зимни излети изъ Пиринъ (даже съ ски, 
за каквито особено юrозападнитt склонове представляватъ 
хубщ1ъ теренъ). 

Пжтища. - По-долу даваме подробно описание на 
пжтищата, които водятъ отъ стара България за Разложко, 
дето еж rлавнитt и най-удобни изходни пунктове за излети 
въ Пиринъ. Въ самата планина пжтеки има почти по всички 
долини и до въ най-rорнитъ имъ части. Нtкои даже пре
хвърлятъ главното било. Повечето отъ тtхъ еж удобни и 
за коне, съ каквито билото може да се мине въ северния 
дtлъ презъ Каменититъ дупки за долината на Влахина ръка 
(вж . по-долу Изл . 14), а въ южния дt.лъ отъ долината на 
Демяница презъ Превалския циркусъ за Чаиро и долината 
на Св. Врачка Бистрица (вж. по-долу Изл. 22, съ магаре 
или катъръ вtроятно и отъ долината на Бъндерица презъ 
Равнако, подъ върха Калдърма за Спано поле и долината 
на Св. Врачка Бистрица, Изл. 18 по-долу). Напречни пжтеки 
обаче, които да прехвърлятъ междудолиннитъ хребети по 
продължението на планината отъ северъ къмъ югъ и да 

свързватъ долинитt. една съ друга, има много малко и то 
само за пешаци. А къмъ върховетt., повечето отъ които еж 
много стръмни и каменливи, пжтеки почти нt.ма и затова 
възкачването имъ е твърде изморително. Tt., освенъ Елъ 
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Тепе и Тодоринъ връхъ, се и ръдко посещаватъ, макаръ че 
представляватъ rолъмъ интересъ за туриста. 

Нощуване. - Въ градоветъ Разлоrъ и Банско и по 
главнитъ гари (Симитли, Бълово, Лжджене) има сносни хо
тели за поенощуване. Въ Банско и Разлоrъ освенъ това 
лътно време мъстнитъ клонове отъ Българското туристи
ческо дружество уреждатъ. макаръ и скромни, спялни за 

проходящи излетниuи, които моrатъ да се използуватъ срещу 

нищожна такса. За нощуване въ планината нtма твърде 
удобства. Дълъrъ и сравнително тъсенъ, особено въ север
ния си д-tлъ Пиринъ предлага наистина доста обекти за едно
дневни излети отъ лежащитъ въ политъ му селца. Туристътъ 
обаче, който иде отъ далечъ и чието време е прем-tрено, би 
предпочелъ, ако може, като се качи горе въ планината, да 

обходи повече интересни м-tста, безъ да слиза долу и да губи 
време и сили за слизане и качване до и отъ селищата въ 

подножието и. 

Въ цълия Пиринъ има за сега само една хижа (въ до
лината на Бъндерица), а за нощуване на открито е необхо
димо да има човъкъ топли дрехи, защото нощитъ горе еж 
твърде студени. Банскалии излизатъ лътно време горе на 
голъми групи съ коне и си носятъ всичко необходимо за 
лагеруване Една по-rолъма група външни туристи сжщо би 
могла да намъри въ града коне за изнасяне горе на повече 
припаси и дрехи. Понеже долиннит-t пжтеки не еж свързани 
помежду си или еж свързани само , съ пжтеки за пешаци, 

така че преквърлянето на напречнитъ хребети отъ северъ 
къмъ югъ или обратно съ коне е невъзможно, то въ такъвъ 
случай конетъ ще тръбва да се връщатъ долу (съ коняра) 
и да изкачватъ отъ тамъ другата долина. А при пжтуване 
безъ коне човъкъ ще тръбва да носи всичко на rръбъ и да 
се ограничава въ такъвъ случай съ двv- и тридневни излети, 

които ще бж11атъ и малко по-изморителни. Тогава се чув
ствува най-много нуждата отъ планински хижи. Една не
обходимость и удобство при нtколкодневнитъ излети съ 
нощуване на открито е платнището . Трима души (съ три 
платнища) ще могатъ винаги да си пос1роятъ палатка за 
подслонъ въ лошо време, а при хубаРо време то служи 
като добра завивка (11а и тогава въ палатка е по-тошю от
колкото съвсемъ на открито) . 

Водачи за изъ планината се намиратъ обикновено въ 
Банско и Разлоrъ (Мехомия). За посочване на такива, както 
и на коняри най - добре е човъкъ да се обърне къмъ мъ
стнитъ клонове отъ Българското туристичес ко дружество, 
каквито има и въ дветt градчета. 
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Храна. - Въ тия градчета може да се нацtри винаги 
хубавъ хлtбъ, а сжщо и други съестни припаси. Сухоеж
·бина обаче (месни, млечни и др. консерви) добре е човtкъ 
да си носи съ себе си отъ вънъ и да не разчита много да 
намtри тукъ. При нощуване въ планината е приятна топла 
вечеря (макарон,и, оризъ, булгуръ, яйца и др.). Едно голtмо 
удобство въ такъвъ случай е сш~ртния чайникъ съ възможно 

по-rолtми сждини (алуминий). Бачии и мандри има повече по 
югозападнитt плещи на планината, дtто каракачанитt еж и 
по-гостоприемни и при които :ючти винаги може да се намtри 
млъко. По североизточнитt склонове стадата еж по-малко и 
при мtстнитt тукъ овчари не винаги се намира млtко (при 
тtхъ обикновено твърде скжrю !) 

Височинит1, надъ морското равнище еж показани както 
въ картата, така и въ текста (въ скоби следъ обекта, чиято 
височина се показва) споредъ последнитъ инструментални 

измtрвания и изчисления на д-ръ Луизъ, асистентъ по гео
графия въ Берлинския университетъ, правени презъ лtтото 
1926 година. t.;амо за мtста, на които той не е правилъ из
мървания, данни за височинюt обикновено не еж посоч
вани или еж посочвани стари. За съжаление липсватъ данни 
{и па-стари) за височинитt на лични върхове и мtстности 
въ южния, гранитния (Папазгьолски) дtлъ на Пиринъ. 

Разстоянията еж показани обикновено въ часове обик
новенъ срtденъ ходъ, само по шосетата еж дадени кило
метритt. Въ началото на всtки излетъ, веднага следъ името 
на излетния обектъ (или следъ височината му) е показано 
разстоянието отъ изходния пунктъ (градъ или село въ рав

нината) до тоя обектъ, крайна utль на излета, _а при оJJиса
нието на пжтя до него е показано въ С!(оби (въ часове или 
километри) предъ споменаването на лични обекти (кръсто
пжть, мостъ на рtка, чешма, изворъ, мtстность, връхъ и т . 
н.) разстояниете до тоя обектъ отъ последния преди него 
споменатъ, за който сжщо е посочено времето (разстоянието). 

Излетит1. включително и пжтищата до изходнитt излетни 
пунктове въ Разлага еж номерирани последователно въ цt
лата книжка, за да може по-лесно да се правятъ препраща

ния. Съкращението Изл. съ цифра следъ него посочва излета, 
въ който се даватъ повече сведения за мtстото, следъ спо
менаването на което е поставено, или се описва пжтя (или 

другъ пжть) до него. 
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РF\.ЗЛОГЪ 

Главенъ изходенъ пунктъ въ Пиринъ е китната Р а з
л о ж к а котловина до самит-в поли на планината. Разлогъ. 
е висока планинска котловина (800-900 м.), скжтана между 
най-високит-в наши планини. Величественит-в вериги на Рила, . 
Пиринъ и западнит-в Родопи, окичени съ остри пирами
дални чуки и кубеобразни, изпъкнали върхове, оrраждатъ 
отвредъ котловината и спушатъ стръмни склонове къмъ нея, 

прорязани отъ р-вки и потоци и обрасли съ хубава борова 
гора. Въ североизточния си д-влъ котловината е хълмиста,. 
само около Места и притоцит-в й се rушатъ малки поленца, а 
въ югозападната й часть, около р-вкитъ Изворъ и Глазна, се 
отваря малко по-широка продълговата долина, около която

се редятъ rлавнит-в селиша на котловината : Раз л о r ъ, Ба н
с к о, Добринище и Баня. Тая долина, съ около 800 м. 
ср-вдна надморска височина, изобилствува съ топли мине
рални извори съ извънредна лековитость. Добре уредени 
съобщения и ма.1ко повече заинтересованость отъ страна на . 
държавата биха направили отъ това мъсто рай за рекон
валесценти. 

Заобиколена отвредъ отъ високи планини - отъ за
падъ Пиринъ, отъ северъ Рила, отъ изтокъ Родопитъ -
Разложката котловина е като че ли откжсната отъ останала 
България и си остава и до днесъ една приказна страна. две . 
хубави шосета водятъ отъ изтокъ и отъ западъ къмъ цен
търа на котJювината и отъ тамъ съединени въ едно по до- 

лината на р. Места на юrъ за Неврокопъ. А отъ северъ 
презъ Рила прескачатъ нъколко конски пжтеки и едно не- 
доизкарано шосе - коларски пжть. 

Най-близката желъзнопжтна станция до Разлоrа е гара 
И зв оритъ на тесноколейната линия линия по долината на 
Струма (Радомиръ - Дупница - Горна Джумая - Петричъ),_ 
съ която я свързва шосето, което иде отъ западъ. Този 
пхть, най-кжсия отъ Стара България за Разлага, е по-удо-

. бенъ за излетници отъ северна и югозападна България, които
отъ София следъ еднодневно пжтуване по железницата и 
усиленъ еднодневенъ маршъ (Изворитъ - Разлоrа 37, до 
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Банско 41-42 клм.) моrатъ да се отзоватъ въ изходния из
летенъ пунктъ въ подножието на Пиринъ. Другото шосе, 
откъмъ изтокъ, свързва Разлоrа съ гара Б 1; лов о, жел-взно
пжтна станция на линията София - Пловдивъ, и е по-удобно 
за излетници отъ южна и източна Бъпrарня. То е по-дълго 
отъ първото и изисква обикновено три прехода (гара Б-влово 
- Юндола 27 кл., Юндола - Якоруда 20 клм. и Якоруда 
- Банско 29 клм.). 

До Юндола може да се отиде и отъ Лжджене (Чепинско, 16-17 
клм. хубавъ пжть), до кждето сега отива тесноколейната линия. която 
почва отъ <,;ар а м бей, желtзнопж.тна станция на линията Пловдивъ 

- София и ще продължи отъ Лжджене презъ Юндола (Аврамовската 

седловина) - Якоруда за Разлог а и Неврокопъ. Следъ свършването и тя 
ще бжде най-бързото съобщение отъ стара България за Разлага. И сега 
nж.тьтъ Л.ж.джене - Банско е съ повече отъ 10 клм. по-кжсъ отколкоте 
Б1;лово - Банско и при използуване на пр1;ки пжтеки може да се вземе 

пешъ за два дена (Лжджене - Якоруда 36 клм., Якоруда - Банско 

29 клм.). 
И по двет-в шосета прехождатъ денонощно (освенъ въ 

нед-вля. срещу нед-вля и срещу понеделникъ) коли и каруци 

които превозватъ дървенъ материалъ отъ Разлоrа за rарит-в 
и се връщатъ съ разни стоки отъ rарит-в обратно за Раз
лоrа, и моrатъ евентуално да се използуватъ. И т-в упtJтр-в
бяватъ обаче почти еж.щото време (Б-влово- Банско 2 дена), 
та съ използуването имъ много не се пече;ш. Въ това отно
шение по-rол-вмо преимущество представлява почти редовното 

пжтническо съобщение съ автомобилъ (камионетка) между 
гара Б-влово и Банско, който взима ц-влото разстояние за 
по-малко отъ единъ день (7-8 часа). 

СИМИТЛИ - БRНСКО 

До гара Изворит1. (С и м и т ли ) тtсноколейна линия отъ 
Р ад о м и р ъ. жел-взопжтна станция на линията София - Кю · 
стендилъ по р. Струма за Петрич ъ, при следното р аз пи
с а ни е на влаковет-в (въ сила отъ 16 май 1926 rод., про
м-внит-в които се правятъ отъ година на година, еж незна
чителни, само . отъ по н-вколко минути): 
Видинъ тръгва . 9so в. 9so с. 
Ломъ 1135 в. 102° с. 
Враца 331 с. 310 в. 
Софи я пристига . 715 с. 7so в. 
Варна тръгва 515 в. 3з5 с . 
Русе " 715 в. 1220 о. 
Г. Ор-вховица тръгва 115о в. 31s в. 
Плевенъ 234 с. 55э в. 
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215 в. 
715 в. 

010 с . 

408 с . 



С ф и { пристига . 7зо с. 1050 в. 
0 я тръгва . . 8°5 с. 150 в. 

Радомиръ пристига 1001 с. 3~5 в. 
Кюстендилъ тръгва . 809 с. 44" в. 

{ 
пристига. 952 с. б2"J в. 

Радомиръ тръгва . 1n5o с. 430 в. 
1 пристига. 219 в. 755 в. 

Дупница \ тръгва 23i в. 
Изворит1; пристига 525 в. 
к р у п ни к ъ 706 в. 
Св. Врачъ 103° в. 
с. Рида (Р. маи.) • 5ы в. 

Изл. 1. 

]020 С. само 
празникъ 

900 с 

530 в. 

722 в. 

510 с. 
839 с. 

1255 сл. об. 
706 в. 

Обратно отъ Св. Врачъ 620 с , отъ Изворитъ 10°1 с. 
1. Гара Изворитi, (330 м ), разположена на дъсния 

бръrъ на р. Струма, два хотела. Подъ гарата е селото 
Симитли (957 ж.), въ долния край на което, преди да 
се илъзе отъ него, се отдъля на дъсно шосето за Раздоrа, 
минава на лъвия бръrъ на Струма и съ слабъ наклонъ 
направо срешу течението на 1 · р ад е в скат а ръка, като 
държи лъвия й бръrъ. На около единъ часъ отъ гарата 
шосето минава край първитъ кжшурки, а на десетия киломе
търъ презъ главната махала на пръснатото далечъ по долината 
бълrарско село Гр аде в о (2262 ж.) . Отначало доста широка и 
почти гола, колкото отива по-нагоре, додината се стъснява и 

стръмни стени, обрасди въ джбъ, букъ и боръ, се спушатъ 
отъ дветъ й страни. Скоро пжтыъ минава на дъсния бръrъ 
на ръката, дето въ една пазва на долината се rушатъ 
Градевскитъ хапчета (13 клм. отъ гарата - чай, селска кухня). 
МаJ1ко по-горе шосето пресича О с е н о в а т а ръка, д-tсенъ 
;~ритокъ на Градевската, Й продължава ту по единия, ту по 
другия бръrъ на последната сръдъ разкошна, отначало ши
роколистна, а по-високо иглолистна гора. Тукъ-таме край пжтя 
изворчета, водата на които е силно минерализирана (варовита) 

и не особено приятна за пиене. По-нататъкъ пжтыъ минава 
край Под п р я на та скала - ·грамадна, надвесена надъ шо
сето канара, подпряна отдолу съ обикновени пръчки, трески 
и пр. Народното повърне подържа тъзи .подпорки• и кол
чимъ пжтникъ замине край нея, ако тъ _ еж оредяли, шеги до
тъкми. Въ ropflия си край долината се разширява отново, за 
да се слъе съ Предълската седловинi!, въ подножието на 
която, въ красиво залесено мъсто се rушатъ (10 клм. Пре
дълскит1; ханчета (1100 м.). На 3 клм. отъ тъхъ е най-висо
ката точка на пжтя - сецловината 

Предiшъ, (1230 м., отъ тукъ за върха Пирин ъ вж. 
по-цолу Изл. 7), която отдъля Рила отъ Пиринъ (26 клм. отъ 
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Изл. 1. 

гарата). Отъ височината се открива цtлиятъ северозападенъ 
дl;лъ на Пиринъ съ върховетъ Пиринъ, Даутовъ връхъ, 
Мехомийски Суходолъ, Баюва дупка и др. На изтокъ се 
разстила Разложката котловина, задъ кuято се долавятъ кжд
ритt на Родопитt, а отъ лъва се точи Рила планина, която 
отъ тукъ поради слабия наклонъ на южнитt си склонове 
губи значително отъ величествения си изrледъ и въ сравне
ние съ отвеснитt стени на Пиринъ наподобява второсте
пенна планинска верига. Отъ тукъ шосето слиза въ котлови -
ната, мин;ва на 11 клм. отъ Предtлъ rp. Раз л or ъ (Ме
х о м и я) и следъ други 5 клм. стига въ Банско (42 клм. 
отъ гарата!. 

Отъ седловината се отдъля въ дtсно стария занемаренъ 
мжть, удобенъ само за пешоходци и товаренъ добитъкъ, 
който върви въ подножието на Пиринъ, минава край изво
ритt на р. Изтuкъ и образувалитt се отъ земетресението 
подземни дупки и стига шосето при влизането му въ Банско. 
Този пжть скжсява разстоянието съ около 2 клм. 

БТ>ЛОВО - БRНСКО 

До гара Б1.лово съ тренъ презъ Пловдивъ или София 
при следното раз п и с а ни е на влаковетt: 

Бурrасъ тръгва . 615 в. 805 с. 1240 об 
Ст. Загора тръгва . О30 с. \01 в. 50D В. 
Пловдивъ пристига. 5зо с. 33~ в. 930 в. 
Свиленrрадъ тръгва 51u с. 636 с. 440 в. 
Пловдивъ { пристига 1037 с. 324 в 923 в. 

735 с. 112°. в. 346 700 в. 1100 в. тръгва . в. 

Сарамбей пристига. 856 с. \240 в. 458 в. 953 в. Q38 с. 
Бtлово . 921 С, 109 в . 524 в. 114 с. 
Видинъ тръгва 9зо в. 900 с. 
Ломъ 11 35 в. 1O2s с. 
Враца 334 с. 310 в. 
София пристига 715 с. 730 в. 
Варна тръгва. 515 в. 245 в. 1010 в. 835 с. 
Русе . . 815 в. 715 в. 1 \30 в. 12"0 в. 
Г. Оръховиuа тръгва . 1150 в. 010 с. 650 с. 31s в. 
Плtвенъ 

" 
234 с. 40s с. 1020 с. 559 в. 

София { пристига 7зо с. 1020 с. 50J в. 1050 в. 
тръгва . 800 с. 205 в. 510 в. 1025 в. 11зо в. 

Бtлово пристига . 1936 с. 454 в. 857 в. 325 с. 438 с. 

Са амбей { пристига 1048 с. 5G6 В, 9u9 в. 343 455 с. с. 

Р тръгва • 11 30 с. 
Лжджене пристига . 222 в. 
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Изл. 2 

2. Гара Б'hлово (331 м.), желъзопжтна станция на ли
нията София-Пловдивъ, както и друrитъ съседни гари по 
тази линия, блаrодори своето въздигане на близостьта си до 
високи и годни за експлоатиране букови и борови гори и 
обещава да стане единъ отъ първитъ центрове на нашата 
дървена индустрия. Напоследъкъ тя се е развила въ цъло 
селце (1093 жители - поща, телеrрафъ, хотелъ, гостилница, 
прогимназия, електрическо осветление, клонъ .Юндола• отъ 
Б. Т. Д. ) , разположено отъ дветъ страни на шосето което води 
отъ гарата за (4клм.) село Голъмо Бълово (2152 ж.). Голъмо 
Бълово е гиздаво планинско селце, сгушено въ самитъ поли въ 
Родопитъ, при излаза на р. Яд е н и ц а отъ планината. Отатъкъ 
селото шосето навлиза въ тъсната долина на Яденица. Над
весени, обрасли съ букъ и боръ канари се спускатъ отъ 
дветъ му страни и го притискатъ до само ръката. На всъки 
4-5 клм. по него има по една или нъколко дъс1юрезници 
(чаркове, триони), а тукъ-тамъ и по нъкой пжтенъ кантонъ. 

На 20 клм. отъ гара Бълово е държавната работилниuа на 
дървенъ материалъ Гешова планина (1100), около която 
се редятъ и нtколко частни дъскорезници и други постройки, 

които обрас1уватъ цъло селишf, напомняше нъкое алпийско 
селце. На около 5 клм. отъ работилницата долината съвсемъ 
изгубва дълбочината си и се разJ)ива въ една просторна 
поляна всръдъ млади борови гори, въ южния край на която, 
на най-високата й часть, еж кацнали нъколко вили, хотелъ 
• Българска Швейцария•, горско училище, сега държавенъ 
санаториумъ, и други постойки. Това е 

Юндола (1300-1350 м., 27 клм. отъ гарата) - едно 
лътовише съ бждеше, дето и сега мнозина прекарватъ лът
нитъ горещини . Нъколкото вили и хотелътъ еж недостатъчни 
да дадатъ подслонъ на ежегодно растящия брой лътовници, 
много отъ които се настаняватъ подъ палатки. Гледката която, 
се открива на юrъ и юrозападъ е великолепна. На преденъ 
планъ и дълбоко на юrъ се диплятъ и кръстосватъ въ хиляди 
гънки Родопитъ, задъ тъхъ на юrоизток11. се крие китната 
като градина Разложка котловина, въ дъното на която вели
чествено се издига масивътъ на Пиринъ. 

Подъ хотела се отдъля шосето, което иде отъ Л ж д ж е не 
(Чепино, 16-17 клм ). На 6 километра отъ хотеJ1а е старата 
турска граница 4 и сто Тепе, дето сега има хан че. Отъ 
тукъ шосето почва да слиза, криволичейки по хребетитъ, и 
на 10 клм. отъ Чисто Тепе навлиза въ долината на р. Чер на 
Места (дъскорезница), която малко по-надолу (1 клм.) се 
съединява съ р. Б 1, л а Места (дъскорезница). На 14 клм. 
отъ Чисто Тепе шосето влиза въ rолъмото село. 
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· изл. 2-3 

Яноруда (930 м., 4146 жители, поща и телеrрафъ, хо
телъ, електрическо осветление). Отъ Як о руда все по тече
нието на Места шосето минава край (9 клм.) помашкитt 
Дагонски колиби и (15 клм.) Бtлич кото ханче, малко 
преди което се съединява съ шосето идяще отъ с. Бtл и ца. 
Отъ Бtличкото ханче пжтыъ се от11tля отъ рtката и взима 
западна посока по нанагорнището на едно после11но и крайно 

разклонение на Рила - Тръст е ни к а (980 м.). Отъ най
високата точка на пжтя се открива вече отблизу високата 
Р а зло ж к а котловина. Отъ тукъ пжтыъ се спуща надолу 
и на 8 клм. отъ Бtличкото ханче влиза въ 

с. Баня (800 м., 495 ж ), разположено въ красива до
·лина по двата брtга на р. Кон е ши ц а. която дtли дветt ма
хали: българска и турска. Лежи най-низко отъ всиqки се
лища въ Разлога и е най-добре защитено отъ вtтрове. 
Липсва му само гора, за да бжде първото курортно селце по 
красота и климатъ въ Разлога. Прочути еж ноговитt Му р
т и ни бани (стара римска баня), едни отъ най-лtковититt 
въ цъла Македония (слабо сtрна вода). Отъ чешмитt въ 
селото сжщо тече топла минерална вода. - Предъ селото се 
'отдtля въ дtсно шосето за гр. Разлог ъ (6 клм.J, а отатъкъ 
селото продължава за (6 клм.J Банско и отъ тамъ за Не
в р окоп ъ. 

ПЖ ТЕКИ ПРЕЗЪ РИЛR. 

За излетници, които разполагатъ съ повечко време и не 
се боятъ отъ ношуване на открито, еж за п р е д п о ч и та н е 
ижтекитt презъ Рила, които позволяватъ да се свърже по
сещението на дветt най-високи и най-красиви планини. Безъ 
да даваме тукъ подробно описание на пжтекитt, ще споме
немъ само главниr\; отъ тtхъ за ориентиране на желающитt 
да посетятъ и дветt планини. 

3. Една отъ rtзи пжтеки води отъ Рилския манастиръ 
отначало малко надолу по Рил с кат а рtка до вливането въ 
нея на р. Или й на и оттамъ нагоре по долината на послед
ната. Въ ~·орния край на долината, при единъ завой на рt
ката на северо-изтокъ, тъкмо преди п;ктеката да мине пакъ 

на дtсния брtгъ на рtката, се отдtля въ дtсно като пресича 
единъ нейнъ притокъ, Р ад о в и ч к а рtка, стръмна пжтека 
право нагоре по южния скатъ на хребета между дветt рtки, 
който се спуща отъ върха Ай-Гидикъ. Така тя върви до 
горния край на долината на Радовичка рtка, дето тукъ таме 
се губи изъ високата трева ·и въ крутъ завой на югъ и 
после на западъ пресича долината и излиза на билото въ 
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Изл. 3-4 

дtсно подъ върха (между него и върха Горна Кадийца). Като 
превали билото, тя зави~за обратно на изтокъ и точно южно 
задъ Ай-l идикъ се раздвоява: една продължава на изтокъ н 
слиза въ долината Динковъ долъ, а друга свива на югъ и 
слиза по билото на хребета, който се спуша право на югъ 
къмъ седловината Предялъ. Тая е правата пжтека. Въ лtво 
отъ нея се отдtлятъ ттжтеки, които презъ редъ селца водятъ 
къмъ Разлогъ. Трtбва да се внимава да не се слtзе много 
рано въ ръката, по която има еж.що удобна пжтека, която 
върви повечето изъ гора, но много заобикаля. Най-прtка е 
тази, която напуща билото по единъ хребетъ, който се спуща 
на юго-изтокъ почти право къмъ града Разлогъ. Тя минава 
презъ селото Бачев о. - Тоя пжть отъ манастира до Раз
догъ изисква единъ усиленъ дневенъ преходъ отъ 10-12 
часа ходъ. Евентуално може да се направи една нощувка 
следъ преваляването задъ върха Ай-Гидикъ въ горния .. край 
на Д и н к о в ъ -д о л ъ (до.тшната източно отъ хребета къмъ 
Предялъ). Въ такъвъ случай може да се изкачи и върха 
(2633 м.) отъ превала надъ Рздовичка рtка, и на другия 
день да се мине по долния пж:ъ изъ ръката, която пжтеката 
обаче скоро (при завоя й на югъ) напуща и преваля презъ 
хребета въ дtсно и презъ селата Горно и Долно Д р ъ r ли ще 
йли (още по-въ дtсно) Недобър с к о (или До б ъ р с к о, 
629 ж., стара черквица отъ 1120 r.) слиза къмъ Разлогъ 
и Банско. • 

4. Друга пжтека води по р. Б1,ли Искъръ. Отъ С а
м ок о в ъ по шосето край Искъра (лtвия брtrъ), което ми
нава ръката надъ мtстото, дето се съединяватъ Бtли и Черни 
Искъръ. Оттатъкъ моста на лt.во за село Бt.ли Искъръ, отъ 
дето почва пжтеката по лt.вия брt.гъ на ръката. Въ дъното 
на долината (Де мир ъ Капи я), дето ръката завива на за
падъ, надъ единъ старъ говедарникъ на дt.сния й брt.гъ 
се прозира въ шубрака камениста лжтека, която води отна
qало стръмно нагоре, после извива съсъ слабъ наклонъ по 
платото на изтокъ, паралелно на отвесната стена отдt.сно и 
не .zi.алечъ отъ нея, и по единъ езикъ, който се спуща отъ 
тази стена на северъ, се покачва на билото й и слиза отъ 
другата й страна право на юrъ. Тукъ-таме изъ тревата пж
теката се двои и губи, и трt.бва да се държи все · дtсния 
брt.rъ на стръмната долина, до~ ато се ст;;ши на добре очер
тана пжтека. Тази завива на югоизтокъ презъ хубава гора 
(мt.стность С е м к о в о) и ИЗJIИЗа пакъ аа единъ хребетъ ща 
не се слиза въ ръката на дt.сно 1) надъ гората и по него 
слиза въ с. Б t. лица, отъ дето по шосе се излиза при Бt.
личкото ханче на пжтя Якоруда .:... Банско. 
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Изл. 5-6 
5. Другъ единъ хубавъ пжть е .царското шосе' отъ 

Чамъ-Курия (казармата) презъ С и т н я к о в о (лtтенъ дво
реuъ) и С ар ж Г й о л ъ (ловджийски павилионъ), което про
дължава нагоре по долината на Мари u а и по южния й 
притокъ (Баш ъ Мари u а) изкачва билото на планината на 
2400 м. височина (29 клм отъ Самоковъ). Тукъ то е недо
изкарано и на слизане отъ другата страна достц развалено и 

невъзможно за кола. Отъ билото се открива великолепна 
картина на югъ, особено къмъ Пиринъ, който изпъква съ 
всичкото си величие. Отъ тукъ пжтыъ слиза съсъ слабъ 
наклонъ, минава край едно езерце, държи все височината, 

скоро навлиза пакъ въ вtковна борова гора и следъ дълго 
кривулене изъ нея слиза въ долината на р. В t т р и ч к а, по 
която стига селото Б t л и u а, 2928 ж. Отъ Бtлиuа шосето 
продължава на югъ и малко преди да стигне Бtличкото ханче 
се съединява съ това, което иде отъ Якоруда (вж. по-горе 
изл. 2). Разстоянието Самоковъ-Банско по този пжть е около 
80 клм. Но пжтыъ е единъ отъ най-красивитt планински про
ходи въ Рила. 

Сжщиятъ пж.ть може да се свърже и съ възкачването на Му с ала 
(2927 м.), като се нощува на хижата подъ върха (при долното езеро, 4 
часа отъ Чамъ-курия). Отъ върха на юrъ отначало доста стръмно на~ 
долу къмъ седловината и нататъкъ все по билото нагоре-надолу, като 

стръмнит'!; скалисти демиркапийски (Маричини) чуки се заобикsлятъ 
дето може. Като се обходи Маричиния в'!;неuъ (uиркусъ), продължава се 

все по билото. което отива къмъ югъ, изкачва се скалистия насеченъ връхъ 
Ю р у щ ки ч а л ъ (2774 м.), задъ който то се снишава t<ъмъ едно езеро 

въ л'!;во. Край долната страна на езерото върви uарскиятъ пжть, който 
се вижда отгоре. до Банско ще тр'!;бва да се направи още една ношувка 

по пж. тя, като се сл'Бзе къмъ гората. 

1. ГРRДЪ РRЗЛОГЪ (МЕХОМИЯ) 

6. Разлогъ (Мех о ми я, 850 м., 5315 ж.), хотели: ,,Цен
тралъ•, "Търговски" (и двата нови), ,България• и .Македо
ния• (стари), гостилници .Батембергъ• и военния клубъ, · ка
фене • Български туристъ • на градския площадъ; поща, теле
графъ и телефонъ, електрическо осветление, клонове отъ Б. 
Т. Д. и Ю. Т. С. - Uентъръ на околията, седалище на ми
рови сждия, непълна смtсена гимназия, архиерейско намt
стничество, клонове отъ Б. Н. и Б. 3. банки, популярна 
банка, читалище, болница, воененъ гарнизонъ. Разположенъ 
по двата брtга на Б t л а р t к а и Яз а (карстовъ изворъ 
надъ града, дава изобилна хубава вода за водоснабдяването 
на града). Презъ 1912-13 год. въ голtмата си часть изго-
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Изл. 6-7 
ренъ, сега се строи на ново; хубави двуетажни кжщи и 
нtколко нови обществени сгради {околийско управление, 
болница, казарма, гимназия. воененъ клубъ и др ). Събудено 
предприемчиво население и много външни хора (чиновници, 

офицери и пр.). Изходенъ пунктъ за излети по северния 
дtлъ на Пиринъ. Мtстниятъ клонъ .Пиринъ• отъ Българ
ското туристическо дружество урежда ежегодно презъ лt
тото туристическа спалня (въ основното училище при па
зара, срещу т.-п. станция и кафене .Български туристъ·, 
открита отъ 15 юли до 31 августъ, ключътъ у съдържатеJiя на 
кафенето) и готви пострuйка на хижа въ мtстностыа ll о л я
н и т t въ долината на Мехомийски Суходолъ (изл. 13 по-долу). 

И з JI е ти о т ъ Раз л о г ъ могатъ да се правятъ по цtлия 
северенъ дtлъ на сж.щинския Пиринъ до Елъ-Тепе включи -
телно, много отъ тtхъ еднодневни. Най-севернитt долини до 
включително Мехомийски СуходоJiъ еж богати съ вода, 
обрасли съ хубави иглолистни гори и криятъ въ себе си 
много хубави поляни не само за п.>сещаване, но и за по
дълго лагеруване (Калугерица!). По-южнитt долини по 
типично варовития дtлъ на планината еж безводни, съ 
стръмни, почти отвесни голи, измити стени въ горната си 

часть. Поради варовитата почва тукъ водата се просмуква 
въ земята и извира въ голtми карстови извори въ политt 
на планината. Удобства за н о щ у в а н е на открито има 
почти всtкжде по воднитt северни долини, по малко въ 

безводнитt суходолия. Избраното за хижата на Разложчани 
мtсто (Пол я нит t въ Мехомийски суходолъ) е най-цен-
1'рално10 мtсто въ тоя дtлъ на планината, отъ което въ 
еднодневни ИЗJiети могатъ да се обиколятъ почти всички 
интересни мtстности въ ЕJiтеnенския дtлъ на Пиринъ. За 
сега на това мtсто има построена землянка, въ която еж.що 
може при нужда да се нощува. 

7. Пиринъ, 2200 м., 5-6 ч. отъ Разлогъ, първиять 
връхъ на планината отъ къмъ северъ. Отъ града по шосето 
до ( 11 клм.) седловината Пред t л ъ (1230 м.), която дtли 
нашата планина отъ Рю~а на северъ. Отъ седловината по 
дърварския пжть въ югозападна посока. СJiедъ около ½ 
'часъ се минава, държайки все еж.щата посока, презъ ливади 
къмъ К у шев и я чарк ъ, отъ дето пжтеката продъJiжава 
срещу течението на Ал е к с о в а рtка и следъ други ¼ 
часъ стига двата чарка на Ангелъ Минковъ. Отъ тукъ право 
на югъ безъ пжтека следъ 2 часа се достига и самия върхъ 
Пиринъ. Вода трtбва да се налtе отъ при чарковетt, по
неже нагоре нtма. 

21 



Изл. 7-10 
Отъ върха по билото на юrъ се отива за \1 /2 ч. на Даутовъ 

в ъ р х ъ (2600 м., Изл. 12 по-долу). а отъ тамъ презъ седловината южно отъ 
върха може да се слi;зе въ Ок ад е н ски циркусъ (езеро) и Б i; л а р i; к а. 

8. Голi;ма Лжинджирица, 7 ч. отъ града . По шосето до 
(2¼ ч.) седловината Пред ъ л ъ (123U м.). Отъ седловината 
се отдtля на юrозапаиъ пжть. който слиза въ зашумената 
долина и по течението Hf; р. Голъма Джинджирица излиза 
въ (1¼ ч.) мtстностыа Иотковото. Следъ това извива 
по дtсния бръrъ на ръката, минава мъстностыц ( 1 ½ ч.) За
с ек о, после минава на другия бръrъ на ръката презъ ( 1 ч.) 
П ъ р ж е р о и излиза въ мtстностыа Гол1.ма Джинджи
рица съ раскошно мъсто11оложение всрtдъ въковна му
рова гора. 

Отъ Голi;ма Джинджирица на биJJОТО и на юrоизтокъ за 2 часа се 

слиза въ Малка Джин джи ри ц а, Изл. 9 по-долу. - При Йотко вот о 
се отд'Бля въ д'Бсно пж. тека, която минава на северозападъ презъ билото 

и rорнитt» пояси на долината Вал я в и ц а, заобикаля по терасит'В подъ 
Пирин ъ (Изл. 7) и слиза въ махалитi; на с. К р е с на. 

9. Малка Джинджирица, 5 ч. отъ града. По шосето 
за Предълъ до (13/4 ч.) моста н11 р. Круши (между 8 и 
клм.). Тукъ пжтыъ се отдtля въ лtво и върви срещу тече
нието на рtката по лtвия и брtrъ, минава мtстностыа 
Ж е r о вот о, после по дtсния бръrъ излиза на (23/ 4 ч.) И ля
з о вот о и следъ ½ ч . въ Малка Джинджирица, сжщо 
много красива мtстность всрtдъ въковни мури. - Друrъ 
пжть (коларски, правенъ отъ трудоваци) води направо отъ 
(2¼ ч.) седловината П ре дъл ъ край (2 ч.) Кули но три о н ъ 
за (1 ч.) Малка Джинджирица. 

Отъ Малка Джинджирица на северозападъ презъ билото се отива 
за 2 часа въ Голtма Джинджирица, вж. по-горе Изл. 8; а презъ 

билото на юrоизтокъ за 1 часъ въ м'Встностьта Кал у r е р и ц а, вж. по
долу Изл. 10. 

10. Калугерица, 21/2 ч. (10 клм.) отъ града. На 7 клм. 
по шосето за Прецtлъ се отдtля въ лtво коларски пжть, 
минава презъ двата хълма насреща (Ч ор л у ц ит t,) и излиза 
въ Калугерица, красива мъстность, прочута съ своята ху
бава, студена вода. Тукъ разложчане дохождатъ лътно време 
съ семействата си да лtтуватъ. Общината възнамtрява да 
построи тукъ леки лtтни кжщи за използуване. 

На около 1 часъ отъ горния край на Калугерица, на северозападъ„ 
отстои мi;стностьта Малка Джин д ж и ри ц а, вж. по-горе Изл. 9. 
- Южно отъ Калугерица презъ (1 ч.) П лашка п оля на се отина на 
(1.14 ч.) Катран и ц ат а, вж. по-долу Изл. 12. - На около ¾ ч. западно 
отъ Калугерица се намира красивата м'Встность К у л и н и я т р и о н ъ„ 
съ изобилна кристална изворна вода. 
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11. Изворит1,, l-!1/2 ч. отъ града (около 6 клм.). По 
коларския пжть, който се отдtля отъ шосето за Предtлъ на 
1/2 клм . отъ града и по баира С ар о в и ц а се изкачва на 
равнината. Тукъ се държи ср1;дния пжть (западна посока) 
до (2 клм.) моста на р. Изтокъ, д-вто той се раздвоява и води 
отъ двет-в страни на ръката нагоре срещу течението и. ' На 
около 4 клм. отъ моста еж Изворит1,, карстови извори, отъ 
които взима началото си р. Изток ъ, въ красива м-встность, 
заобиколена отвредъ съ ливади. Самитt извори изтичатъ оrъ 
скала и еж обрасли наоколо съ гжстъ върбалакъ, ракита и 
пр. - До Изворитl; може ца се отиде още и по шосето за 
Банско до моста на р. Изтокъ и по бptra и безъ никакво от
клонение до тtхъ. Така ще могатъ да се видятъ и двата и 
водопада, по-rолtмиятъ нареченъ С и не в и ц и т t . - Друrъ 
единъ пжть излиза отъ югозападната часть на града по Яз а 
и презъ нивята отива право на (1 ч.) Изворитt. - Туку надъ 
Изворитt отгоре минзва прtкиятъ пжть отъ Предtлъ за 
Банско (вж. по-горе Изл. 1 ). 

На около 300 м. югозападно отъ Изворитt, подъ самата 
пжтека Предtлъ-Банско, се намира Мечата дупка, тtсна, 
колкото да може да влtзе човtкъ, но много дълбока пещера. 
На около други 200 м. западно отъ Мечата дупка се намира 
друга пещера, Спропадналото, образувана по време на 
земетресенията въ 1904 год„ Тя е доста rолtма, съ rолtмъ 
общъ входъ и нtколко далечни неизходени още до край 
разклонения. Презъ едно отъ тия разклонения минава под
почвена рtка, която изтича на около 1 клм. по-долу подъ 
името К ь о ш кат а. Навжтре въ пещерата има сталактитни 
и сталагмитни образувания. Влизането въ нея трtбва да става 
внимателно, съ достатъчно запасъ свtтлина и слама, бtлъ 
пtсъкъ камъчета или хартийки за бе11езане на пжтя за 
връщане. Иначе при многото разклонения човtкъ може да 
се заблуди. 

12. даутовъ връхъ, 2607 м., 6-61/2 ч. отъ града. Отъ 
(1 ¼ ч.) Извор и т t се отдtля пжтека въ дtсно за (1/2 ч.) 
В ъ р б о в о кла ден е ц ъ, отъ дето по срtдната пжтека (дtс
ната води за Катраницата, а лtвата за Суходолъ) по-нагоре 
презъ И н ч о в ат а ливада навлиза въ долината на Б t л а 
pt к а при Гъ рл от о чар ко. Тукъ пжтеката минава на лt
вия брtrъ на ръката, а по-горе при Рус то л о в о чар к ъ 
пакъ на дtсния брtгъ, за да се върне при (1 ч.) Падината 
наново на лt.вия. 

Северозападно отъ Гърлото чарковет1; се намира мъстностьта К •· 
лят а на която стърчатъ дебели стена отъ н'Бкоrащна крепость. Отъ. 

23, 



Изл. 12-13 
тамъ въ д-tсно (северно) по билото на около 600 м. е м-tстностьта К ат р а
н и ц а, на 2 клм. север'но отъ Катраницата се намира м'Встностьта К а
л у r е р и ц а, вж. по-горе Изл. 10. 

Малко по-горе отъ Падината се влива отъ л-tво (д-tсенъ притокъ на 
,Б-tла р-tка) Бажурска р-tка, по която се отд-tля пжтека стръмно нагоре 

,и отива чак1- до извора и. Около извора расте хубавъ божуръ, отъ д-tто 
,и носи името си р-tката. Туку надъ извора е м-tстносьта Б 1; л а р 1; к а. 
,отъ тукъ пжтеката изкачва билото на хребета отъ югъ и слиза оттатъкъ 
,nрезъ rжста гора отъ смърчъ и б-tла мура въ (l'/2 ч.) Пол я нит -t на 

. Мехомийски Суходолъ (землянка, м-tсто на бждещата хижа вж. по-долу 
Изл. 13). 

Отъ Падината главната пж.тека продължава по доли
ната на ръката, която тукъ се нарича Ок ад е н ска. Въ 
мtстностьта (1 ч.) Пол я нит t рtката приема лtвъ притокъ, 
по който нагоре поема и пж.теката, минава презъ Кон ар ни

ц и тt (отъ тукъ се отдtля на северъ пжтека за Малка 
Джинджирица), край Пласъ-ушицитt и стига на (1 ч.) 
езерото 200 въ диаметъръ (подъ върха) Отъ тукъ пж.теката 
излиза на билото и по него стига до (1 ч.) Даутовъ връхъ, 
личенъ, характеренъ връхъ, господствуващъ надъ окаденския 

вtнецъ (циркусъ), съ просторна гледка на всички страни. 

Отъ върха по билото на северъ се отива леко на (\1/2 ч.) върха 

П и р и н ъ (вж. по-горе Изл. 7). И на юrъ по билото добри ходачи мо
га rъ да изкачатъ нърховет'В надъ Б'tла р'Вка и Мехомийски Суходолъ 
и да слtзатъ отъ междиннит'В седловини въ дол11ната на Мех о мий ски 

-сух о до л.ъ (до Горню•1; поляни 3 ч., Изл. 13) или въ Камен и ти 
ду п ки (отъ седловината на долу пжтека, 3 ч., вж. по-долу Изл. 14) 
Много интересенъ за опитни туристи е преходътъ по цi;лия rребенъ отъ 

Даутовъ връхъ чакъ до Ел ъ -Те п е (5-6 ч.), който представлява ц-tлъ 

въздушенъ полеrъ и позволява по-дългото и всестранно наблюдаване на 
низинигВ отъ дветБ страни и на разнообразието въ устрйството въ стра• 

ничнит'В долини отъ северъ къмъ югъ. Въ такъвъ случай тр'Вбва да се 

нощува по-високо, н1;кжде около езерото подъ Даутовъ връхъ и да се 
тръгне рано сутриньта. Този преходъ е само за туристи, които не чув

ствуватъ виене на св'Втъ и при гол'Бми, стръмни височини! Отъ 
седловината южно подъ Даутовъ връхъ слиза пж.тека за долината на 

Влах и на р -t к а (вж. Изл. 31 по-долу). 

13. МехомиАски Суходолъ (Пол я нит t ,- 4-5 ч., върха 
Суходолъ 2680 м., 7-8 ч. отъ града). Отъ (1¼ ч) Изво
р и т t двt пж.теки, които 3/ 4 ч. по-горе се събиратъ: едната 
в„ дtсно край Върбово кладенецъ (вж . по-горе), а 
другата въ лtво презъ мtстностьта Ц ъ р на к о, обрасла въ 
млада борова гора, за (½ ч.) Те в нишка чешма. Около 
300-400 м. югозападно отъ Тевнишка чешма дветt пж.теки 
пакъ се събиратъ. По-нататъкъ пж.теката минава презъ 
Варницитt и Равно бореи се вмъква въ дерето 
на Мехомийски Суходолъ_ Следъ два часа (отъ съби-
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рането на дветt пжтеки) тя стига Долни т t п оля ни, 
·красива мtстность въ подножието на Суходолскитt стълб и, 
отъ която се вижда цtлото Разложко поле. Тая ноляна раз
ложкитt туристи еж избрали за мtсто на своята бждеща 

. хижа. За сега тамъ е построена една землянка, въ конто 
-сжщо може да се нощува (вода има наблизу, на около стотина 
метра по пжтека, западно отъ поляната). 

Отъ поляната се отбива пж.тека на югоиэтокъ, която следъ 1½ ч. 
шзлиза въ м'Бстностьта Ха И душка чешма, еж.що много красива, съ 
-изобилна студена вода и просторна гледка къмъ Разложкото поле. 

Отъ Долнитt поляни пжтеката продължава нагоре по 
долината, минава край (½ ч.) Суходолскитt стълби, красиво 
нарtзани скали, които се виждатъ отъ цtлото Разложко 

,пgле, и излиза на(¾ ч.) 1·0 рнитt поляни. 
Отъ тукъ се оrдtля въ северозападно направ.~ение пж

тека нагоре по хребета презъ гжста гора отъ бtла мура и 
смърчъ и прехвърля оттатъкъ въ (1 ч.) Б t л а р t к а (вж. 
по-горе Изл. 12) - Нашата пжтека продължава по доли
ната на югъ за (3/4 ч.) Суходолското езеро (1 ч.) и отъ 
тамъ нагоре за билото (седловината). По билото на лtво (юrъ) 

-безъ пжтека за (3/4 ч.) върха Суходолъ. 
Отъ седловината може да се слезе (пж.тека) въ долината на В л а

х и на pisкa и по нея за (2 ч.) с. Влах и и по-нататъкъ за (2½ ч.) К р и
в а Л и в ад а, вж. Изл. 31 по-долу; или да се заобиколи върха Суходолъ 

- откъмъ страната на Влахина р'Бка и се излезе на пжтеката на седлови
ната южно отъ Суходолъ (между Суходолъ и Баюва дупка) и по нея да се 
прехвърли въ Камен и~· и д у п ки или продължи за Ел те п ски т 'Б 

(Влахински) езера и отъ тамъ за Бъндерица (Банско) или Спанб Поле 
,(Св. Врачъ) и пр., вж. по·•долу Изл. 14. 18, 30. Отъ седловината може да 
се оти n е и по билото на сенеръ презъ върховетis на Бisла pisкa за \2 ч.) 
да у то в ъ връх ъ и др., вж. по-горе Изл. 12. Отъ Сух о дол ъ безъ 

, пж.тека за 15 мин. се слиза по билото на седловината южно отъ него , 

nрезъ която води пж тека отъ К а ме ни ти ду п к и за Влахина рtка 

(езерата nодъ Елъ Тепе), а отъ седловината нататъкъ за други 15 мин. 
се изкачва върха Ба ю в а дупка (2690 м.), първиятъ чисто мраморенъ 

, връхъ. Отъ тамъ за (з ч.) Елъ-Тепе вж. по-долу Изл. 14. Отъ седловината 
между върховетis Суходолъ и Баюва дупка се слиза по пжтека за з/,-1 Ч • 

, въ долината отъ Камен и ти дупки и по долината на Каменица за 

\3 ч.) Банско или (3½ ч .) Разлоrъ, вж. по-долу Изл. 14. 

14. Баюва дупна, поляната 4½ ч., нърха 2690 м. 6 ч 
отъ Разлоrъ. Отъ (l1/4 ч.) Изворитt (Изл. 9) до Равно 
бор е два пжтя: 1) по коларския пжть, като се избtrватъ 
дtснитt отклонения, се излиза право на (¾ ч) шосето, 

,което се вижда отъ Изворитt, на югъ; шш 2) по пжтеката 
въ лtво за мtстностыа Ц ъ р н а к о, съ млада борова гора, 

,и (1/2 ч.) Тевнишка чешма (вода за изъ нжтя, понеже 
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Иэл. 14 

нагоре нtма !), отдето по дерето нагоре се излиза на (¾ ч.) 
голtмия завой на шосето надъ Равно боре. 

Въ Равно боре шпсето възлиза въ зигъ-загъ по склона 
на ,планината и следъ единъ последенъ завой по хребета из
лиза въ (1 ч.) поляната на Каменица (3-3½ ч. отъ Раз
логъ), дето е вече пжтека. До тукъ пжтыъ е удобенъ за 
кола. Поляната е тtсна, неравна и обраснала съ боръ. Пжте
ката, добре проправена, 500-600 м. отъ поляната се раз
двоява: 

1. Едната зивива по ската въ лtво, заобикаля кжсия, но
тtсенъ и стръменъ хребетъ, който отдtля Каменица отъ 
Баюва дупка и съ ма11ъкъ и равномtренъ наклонъ излиза 
на (l1/4 ч.) пол я на та въ Баюва дупка. Това е една ви
сокопланинска котловинка, заобиколена отъ три страни съ. 
високи, стръмни. каменисти била, съ богата флора, черна 
мура, но безъ езера и потоци, безъ какъвто и да е изворъ, 
безъ вода. Затова излетницитъ тръбва да се запасятъ съ 
вода още въ подножието на планината (отъ Тевнишка чешма 
или, ако идатъ отъ Банско, отъ Стайчово изворъ, вж. по
долу Изл . 16), иначе ще трtбва да се катерятъ презъ лътото
по стръмнитt стени на дупката да тъµсятъ снtгъ отъ оста
налитt още прtспи подъ билото. 

Отъ полянката води не добре обработена пж.тека въ зиrъ-загъ, 
между два стръмни каменисти спуска на скалистия хребетъ между 

Баюва дупка и Каменица, прехвърля гребена, минава отъ другата страна.. 

и съ слабъ наклонъ, като се губи между тревуляка, дърветата и скалитt. . 

излиза аъ долнята отъ Камен и ти т1; дупки (виж, по-долу). 

2. Другата пжтека продължава по долината до (1/2 ч.) 
една тераса съ голtмъ сипей къмъ нея и въ зигъ-загъ, като

прави единъ голtмъ завой въ ската отъ дъсно, излиза въ 
долната отъ К а ме нит и дупки, малка полянка, обрасла съ 
трева, оградена отъ всi;кжде съ стръмни извtтрtли скали, а 
отдолу съ голtмъ камененъ валъ ·· сжщинска дупка, въ 
която често лtте се гуши овчарски егрекъ. Въ горната часть. 
на дупката слиза по ската въ лtво едва доловима пжтека 
отъ ьаюва дупка (вж. по-горе). Въ ската отъ дtсно гората 
(мършави дървета) стига малко по-високо. Снtжни прtспш 
се задържатъ по скалитt между клека до късно презъ лt
тото и може да се използуватъ за добиване на вода. - Отъ 
тукъ нагоре п·жтеката излиза въ дtсния горенъ край на по-
лянката и кривуличи по скалитt, избикаля (¾ ч.) горната 
дупка въ дtсно и въ хубавъ зиrъ-загъ съ умtренъ наклонъ. 
из11иза на (¾ ч.) седловината между Мехомийски Сух о дол ъ 
въ дtсно (северъ) и Ба ю в а Дупка въ лtво (югъ). 
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Изл. 14 
Отъ седловината пжтеката прехвърля отатъкъ гребена и слиза косо 

по западния скатъ на масива къмъ езерата подЪ Елъ-Тепе (Ел те п ски 
езера) въ долината на р. Влах и на и по течението на р1;ката надолу 

къмъ с. Влахи и Крива Ливада въ Кресненското дефиле, дето стига надъ 

Салиаговъ мостъ (изл. 29 по-долу). 

Отъ седловината безъ пжть по билото се отива леко до 
(1/ 4 ч . ) върха Баюва дупка. Гледката отъ върха е една 
отъ най-хубавитt въ Пиринъ. Особено привечерь на залtзъ 
слънце картината къмъ Елъ Тепе е вълшебна: цtлиятъ мра
моренъ гребенъ плува въ едно сияние отъ матова розово
виолетова свtтлина и въ края върхътъ на буритt (Елъ-Тепе) 
се издига царствено на своя самотенъ тронъ. 

Интересенъ преходъ представлява за опитния туристъ 
минаването на цtлия този гребенъ до Елъ-Тепе (3 ч. отъ 
върха Баюва дупка) . Отначало доста широкъ и не осо
бено труденъ гребенътъ се снишава слабо надъ полянката 
на Баюва дупка, за да се издигне наново къмъ края на ве
неца къмъ (3/4 ч.) върха Бански суходолъ (2704 м.). Отъ 
тукъ нататъкъ гребенътъ почва да става много тtсенъ, съ 
стръмни, почти отвесни спускове отъ по нtколко стотинъ 
метра и на дветt страни, особено следъ като мине (¼ ч.) 
още единъ слабо очертанъ връхъ и почне да се снишава 
наново. Тукъ могатъ да минаватъ спокойно, само които не 
чувствуватъ виене на св-Ьтъ, когато гледатъ отъ rолtма ви
сочина надолу. На мtста даже човtкъ мжчно може да 
изтрае да върви правъ, което и безъ това е трудно по 
изострения като ножъ rребенъ. По-нататъкъ rребенътъ, все 
тъй тtсенъ и страхотенъ, почва наново да се извишава, до 
като стигне (¾ ч . ) върха К у тел о (2910 м., 31/ 2 ч. отъ дол
ната Каменита дупка), вториятъ по височина въ Лиринъ 
следъ Елъ-Тепе. Отъ тукъ rребенътъ се отклонява съ сжщата 
височина отъ главното б~ло (което слиза съ голtма стръм
нина много низко) и пуща едно рамо на изтокъ, между 
скалиститъ въртопи Сух о до ,1 ъ и Казан а, голи скалисти 
дупки низко въ подножието на най-rолtмитt възвишения на 
Пиринъ, чиито стени почти отвtсно се спускатъ къмъ тtхъ. 
Това рамо свършва отсечено съ (¼ ч) втория, източния 
връхъ на Кутело (2870 м.). 

Отъ тоя нръхъ може да се сл'Бзе по единъ стръмно сnускащъ се 

надолу къмъ Казана езикъ и, като се прекоси Казана въ долната му 
страна, да се възл'Бзе на отсрещния хребетъ, коА-:-о се спуща отъ Елъ. 
Тепе на изтокъ и д1;ли Казана отъ долината на Бъндерица. Слабо очер
тана козя пжтека води отъ Казана къмъ билото на хребета и слиза отта

тъкъ въ Бъндериuа при Извор а (Изл. 18 по-долу). Отъ Казана надолу 
по дерето трудно се слиза на К ут е л скат а подяна и нататъкъ нрай 

Ч у чу р и т 1; за Банско (Изл. 17 по-долу). 
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Изл. 14-15 
Главното било на планината се спуска стръмно като ши

рока стена отъ двата върха на Кутело на югъ къмъ (20 мин.) 
·седловината между Кутело и tлъ-Тепе (отъ която еж.що 
мс,же, наистина доста трудно, да се слъзе въ Казана). Отъ сед
ловината по извънредно стръмния, но 1:1се пакъ лесно про

ходимъ склонъ се стига за около ¾ ir ,_,а върха на пирин
ския първенецъ Е л ъ-Т е п е (29 l . м., ,½ ч. отъ долната 
Каменита дупка), вж. Изл. 18. 

Отъ Елъ-Тепе въ Бъндерица и за Банско вж. изл. 18; край Кал
д ъ р м а за Спа н 6 пол е и Св. Врачъ вж. Изл. 28; къмъ Ел те п с к и т 1; 
езера и Влах и на р1;ка за !(ресненското дефиле вж. Изл. 31 по-д олу. 

11. ГРf\ДЪ Бf\НСКО 

15. Банско, 925 м., 5056 ж., добъръ хотелъ на малкия 
градски плошадъ, поща и телеrрафъ, електрическо освътле
ние, · клонъ отъ Б Т. Д. - Отъ всички селища край леген
дарния Пиринь едно отъ най-хубавитъ е градчето Банско. 
1-'азположено на широко, равно поле, въ самитъ поли на 
планината, на наносния конусъ на р. Глазна, която протича 
край северозап щната му окрайнина, то представлява uъла 
градина и има всички условия за развитие въ първостепенно 

.лътовище; а централното му мъстоположение, близостьта му 
до сърцето на планината го правятъ най-удобниятъ изходенъ 
пунктъ за излети изъ Пиринъ. Тукъ се събиратъ двата шктя, 

•от ь гара Изворитъ (Симитли) и отъ гара Бълово, които свърз
ватъ котловината съ стара България и . съединени въ едно, 
продължаватъ по долината на Места на югъ до Неврокопъ. 

Жителитъ на Банско еж доста събудени хора и съ при
родна интелегентность; мнозина отъ тъхъ еж свършили гим
назия, а нъкои и университетъ. Банско е ималъ пълно ос
новно училище още въ началото на миналия въкъ, което 

къмъ 1860 r. става класно. Тукъ се е родилъ и първиятъ 
български учитель и граматикъ Неофитъ Рилски, чиято кжща 
е запазена и ще бжце превърната въ музей. Днесъ градчето 
подържа смъсена прогимназия, има хубаво читалище и голtма 
стара черква съ висока (40 м.) камбанария (съ хубавъ старъ 
часовникъ, работа на банскалии), отъ площадката на която се 
открива цълата РазлОЖl(а котловина, Рила на северъ, Родопитъ 
на изтокъ и величествения Пиринъ на югъ и западъ. Едно 
посещение на камбанарията е много за препорж.чване. Отъ 
тамъ човъкъ може ла се ориентира върху разположението и 
строежа на централния дълъ отъ I lиринъ и си състави въ 
едри черти планъ за излети. Добре е при такива случаи да 

28 



:s: 
.,, t:; 
11] 
... :i: 
(IJ 

Э: 
i:::::[ 

ai ta :s: о
 

Р
.
 

(IJ 
О') 

(IJ 

s о :;: 
-!й 
t:; 
о
 

L... 

11] 

::r 
:s: 113 
(IJ 
t:; 
11] 

с
а
 



Изл. 15-17 
е придруженъ човt.къ отъ нъкой мъстенъ житель който да 
му покаже и назове разнитъ бележити мъста на планината. 
Запознати по·добре съ планината и пжтищата мъстни жители 
биха могли да упжтятъ отъ тамъ доста добре за къмъ по
личнитъ мъста. Това е особено важно при липсата на една 
точна карта за този край. Въ Банско се намиратъ и водачи 
(нужни главно за . по-продължителни излети изъ планината). 
Мъстниятъ клонъ .Елъ Тепе" отъ Българското туристическо 
дружество урежда ежегодно презъ лътото спалня за 30-40· 
души въ две стаи на прогимназията (открива се на 5 юли, 
за ключа справка въ настоятелството на клона). Сжщиятъ 
дава упжтвания и нсички необходими сведения на излетни
цитъ, а при нужда посочва и водачи. Заедно съ другитi; 
културни организации въ · града той е взелъ подъ покрови
телство полезния дивечъ еделвайса и други ръдки алпийски 
цвътя и растения. 

Въ югоизточния край на rрада, въ гробищата, е старата 
църквица Св. Богородица (въроятно отъ края на XVII въкъ), 
съ хубава, тънка, дълбока и изящна резба на иконостаса, 
много интересна и ценна работа. 

16. Баюва Дупка, rюляната 4 ч., върха 2690 м., 6 ч. 
отъ Банско. По шосето, което отива за гр. Разлоrъ, задъ 
втория мостъ на р. Г л аз на въ лъв о по коларски пжть (пръ
киятъ пжть за Предълъ), който върви между каменнИiъ 
огради на нивитъ и следъ 1/2 ч. минава р. Рак о в и ц а. Тукъ 
нжтыъ· се раздвоява, като въ дi;сно се отклонява пжть за 
мъстностыа Кара го н с к о и Ял о вар ни к а, а нашиятъ (Пре• 
дi;лския) продължава на северо-западъ. Следъ 400-500 м. се 
отдъля въ лъво, минава край могилата нъ Кот ч и ш ч и л е u ъ 
и на 1 ½ ч. отъ града навлиза между ръдкия борикачъ въ 
подножието на планината. Тукъ пжтыъ наново се раздвоява: 
лtвиягъ отива при Стай ч о в о из в о р ъ и презъ гората като 
малка пжтека излиза на шосирания пжть, а дъсниятъ прави 
два·три зигъ-зага въ (1/2) Равно бор е и съ единъ rолъмъ 
завой по единъ хребетъ на планината, излиза въ (l ч.)- поля
ната Ш! К а ме н и u а t 3 часа отъ града). До тукъ пжтя е удо
бенъ и за кола. Отъ тукъ нагоре вж. подробното опис;,ние 
въ И.зл. 14 по-горе. 

17. Суходолъ, 3 ч. и Кутело, поляната 3 ч., върха 2910 м. 
6-7 ч. отъ Банско. Пжтьтъ излиза отъ западната окрайнина на 
града и минава р. Г л а з н а при П о п о в о трионъ (дъскорез
ница). Тукъ се раздъля на три: единиятъ отива право на се• 
верозападъ въ полето, друrиятъ -- на западъ, а третиятъ още 
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Изл. 17• 

п6 въ лъво за долината на Бъндерица (Изл. 18). Вториятъ 
отъ тъхъ върви между каменнитt огради на нивитt, минава 
едно поточе и излиза съ слабъ наклонъ къмъ В а р ни ц и т i;, 
а отъ тамъ въ Хвойна ч а, дето се отдtля пжтыъ за Мак
.лиша. Надъ (1 ч.) По н чин а м о r и л а пжтыъ се съединява 
съ пжтеката, която иде отъ Пешеритъ, и се вмъква въ доли
ната на Чучур и т ъ. На ¼ ч. отъ Пончина могила на 
пжтя е Долния чучуръ (1380 м.) - постояненъ изворъ, 
чиято вода по вадичка е доведена на самия пжть. Следъ 
единъ малъкъ завой задъ нисъкъ хребетъ пжтыъ се раз
двоява: 

1. Единиятъ възвива въ дtсно съ по-rолъмъ наклонъ и 
навлиза въ Суходолското дере. Следъ l ч. пжть отъ чу
чура, пжтеката излиза на п о л я на та (1780 м.) вс Суходол
{:КИЯ циркусъ, обкржжена съ отвесни:стени . 

Отъ южния край на поляната почти обезличена, обрасла в ъ буре

някъ, възвива въ л"Бво между каменниТ'Б пирамиди нагоре пж.тека и из

лиза на (l/2 ч.) една сед~1овинка, отъ дЪто се спуска съ слабъ наклонъ 

по водосливната линия на поляната Ц ъ р на могила, вж. по-долу . 

Поради варовития теренъ мtстностыа презъ авrустъ 
нtма никаква течеша или изворна вода, макаръ и да има rо

.лtми снъ,кни прtспи подъ билото на планината. Западно 
въ циркуса, къмъ срtдата и подъ самия скалистъ rребенъ, 
който отдtля Суходолъ отъ Баюва дупка еж така нареченитt 
Сух о дол ски дупки (въртопи), въ дъното на които се чува 
шума на цi;ла рtка. Водата отъ топяшитt се снъrове въ 
Сухдолъ, Баюва-дупка и Каменица се просмуква отъ варо
вития теренъ на планината и въ подземи рtчни корита из• 
лиза като буйна ръка въ два rолъми карстови извори въ 
политъ на планината, Извор и т ъ, които даватъ началото 
на р. Изтокъ (Изл. 11). 

2. Другата пж1ека, която се отдtля надъ Долния чучуръ, 
върви по дерето и следъ ¼ ч. минава край Горни я чу · 
чу р ъ (1470 м.) и излиза на поляната въ (3/4) Ц ъ р на м о• 
rила (1630 м . ). 

Въ долния край на поляната се отдtля въ лtво една стръмна nж
тека, която извива по стръмнината на единъ сипей и излиза на гористия 

rребrнъ М е ч е -чеша л о, отъ дето съ слабъ наклонъ слиза въ горния 
край на красивата, но безводна Д ъ л r а п оля на (1560 м. в.), въ гор
ния край на която прехвърля въ поляната на Б ъ н де р и ц а (Изл. 18) 

Пжтеката продължава по поляната нагоре, въ горния 

край възвива на лъво, излиза на хребета и по билото отива 
въ (½ ч.) поляната Кутело (1850 м.). 

Въ южния край на Кутелската поляна се~забелезва друга .пжтека , 
която излиза въ лtво на хребета У rr ле то (1880 м.) и съ голtмъ наклонъ 

•слиза въ горни• край на поляната Бъндерица (изл. 18J. 
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Изл. 17-18 

Въ горния си край тая поляна (Кутело) се значително 
стtснява и следъ 400-500 м . наново с~ разширява въ (1 ч.) 
кутелския стръменъ и мжчно достжпен'I-, uиркусъ (Казан а) 
подъ най-високитt Пирински върхове Елъ-Тепе и KyтeJIO. 
Това е единъ rолъ каменистъ въртопъ оrраденъ отъ тритt 
страни съ високи, стръмни пotfrи отвесно спускащи се къмъ 

него стени, а откъмъ долината съ високо натрупанъ кама

накъ. Отъ северната му страна главното било на планината, 
което образува единъ нисъкъ прорtзъ между двата най
високи върха, протtга на изтокъ едно кжсо рамо, което 
представлява продължение на върха Кутело почти на сжщата 
височина и свършва отсечено, съ внезапенъ стръменъ спускъ, 

та очертава по тоя начинъ втория, източния връхъ на Кутела. 
Върхътъ Кутела (2910) може да се изкачи отъ Казана по 
единъ езикъ, който се спуска отъ източния му връхъ къмъ 
долния край на Казана ; или като се отиде (безъ пжтека, 
трудно) до седловината на главното било между Кутела и 
Елъ-Тепе и отъ тамъ въ дtсно по склона стръмно нагоре. 
Отъ седловината може да се изкачи и Ел ъ - Тепе (2910 м .. 
вж. Изл. 18 по-долу) . - Въ лtво отъ Казана може да се из
лезе на хребета, който слиза отъ Елъ-Тепе и да се прехвърли 
въ доJшната на Бъндерица при Извор а (Изл. 18). 

18. Елъ-Тепе, 2918 м., най-високиятъ върхъ на Пиринъ, 
следъ Мусала (Рила. 2924 м.) оспорва на Св. Илия (Олимпъ 
29 J 8 м.) второто мtсто по височина на Бмканския полуостровъ, 
6- 7 ч. отъ Банско. Гледанъ отъ Банско, върхътъ има фор
мата на трапецъ и изглежда по-нисъкъ отъ своитt северни 
съседи (защото е и по-далечъ отъ тtхъ). 

Пжтьп, за Елъ · Тепе излиза отъ градчето въ запаа:ния му 
край, при така наречения По п о в о трионъ на р. Глазна . 
Тукъ почватъ три пжтя, въ три посоки: единъ отива право 
на западъ въ полето, друrъ на юrозападъ - къмъ С у о
д о л ъ и трети още п6 въ лtво и почти успоредно на вто
рия - за Б ъ н дери ц а и Елъ-Тепе. Отначало той върви 
отъ дtсно, край вадата на дъскорезницата, и на 700-800 крачки 
отъ нея минава между каменнитt огради на нtколко ливади 
и излиза въ едно по,1е, осtяно съ изгладени каменни бло
кове. По него пжтыъ продължава около единъ километъръ 
и въ горния му край минава пакъ между оградитt на нt
колко ливади, като образува една 15-20 метра широка улица, 
по която постоянно шуртятъ поточета вода. Тукъ пжтыъ 
възвива въ дtсно и съ малко по-rолtмъ наклонъ излиза на 
едно слабо възвишено широко плато - Х в о-й н а ч а, което 
въ горния си край опира о крайнитt разк,qонения на плани-

31 



Изл. 18 

ната. Малко преди да стигне до тtхъ, пжтьтъ минава край 
К а л у г е р о в а в ад а, водата на която, поради слабия и· 
наклонъ, изглежда да тече отцолу нагоре (отъ по-низко къмъ 
по-високо). Оттатъкъ вадата вече почватъ първитt разкло
нения на планината - Пещери т t (1130 м.) 

До тукъ (3/ 4 ч.) пжтьтъ е сносенъ и за кола, а нагоре е 
проходимъ само за коне и пешаци. Една пжтека се отдtля на 
югъ, пресича ръката и отива въ И кри ц а (Изл. 20), а другата, 
заобикаля пещерата отъ северъ и отива къмъ Ч у чу ри т t и 
С у о дол ъ (изл. 17). Нашиятъ пжть минава южно отъ пеще
рата и върви съ югозападно направление по лtвия брtгъ 
на ръката. Съ навлизането въ планината почва и хубава,. 
млада борова гора. 

На около 1500 крачки отъ Пещерата въ дtсно се отдtля пж

тека, която върви зигзагообразно по хребета В иск о вот о и отива въ. 
красивата безводна Д ъ л г а пол я на, а отъ тамъ - въ поляната Б ъ н

д ери ц а . 

Пжтьтъ продължава · край ръката и следъ околn 300-40() 
крачки минава на дtсния iI брtrъ, за да се върне подиръ 
други 20р-300 крачки отново на лtвия брtгъ. Тукъ трtбва 
да се виимава, да не се вземе пжтеката въ лtво, която отива 
стръмно нагоре по хребета и изглежда по-широка и 110-хубава. 
Следъ 300--400 м. пжтьтъ минава пакъ на дtсния брtгъ 
Док и м о, а следъ 1 ½ клм. излиза на (1½ ч.) обширната 
п оля на Б ъ н де ри u а ( 1550 м.), дълга около 1 километъръ. 
и широка 300 - 400 метра Отъ тукъ се виждатъ въ дtсн(} 
Елъ-Тепе, Палашчица, а въ лtво Тодоринъ върхъ. 

Отъ южната часть на поляната Бъндерица се отбива въ л'Вво по• 
склона нагоре пжтека, която отначало се връща въ обратна посока и съ 
не много гол'Вмъ наклонъ прехвърля въ С и т а н ъ, върви на югъ и се
изкачва на поляната въ Шил и r ар н 1:1 к а. Тукъ се раздвоява: л'Ввата 

слиза надолу съ по-rол'Вмъ наклонъ и по течението на р'Вката излиза 
при Пещ е р и т -t, а дtсната държи предишJ.Iата си посока и наклиза 

въ мочурищата на И к р и ц а (или И к р и ш ч а), дето се съединява съ 

nжтеката за Е ч ми ща (Изл. 20). 

Въ горния край на поляната пжтьтъ минава отново на 
лtвия брtrъ на рtката и навлиза въ царството на черната 
мура. Тукъ долината с~ стtснява значително. Отъ поляната 
нагоре пжтьтъ повишава наклона си, на около 200-300 крачки 

. отъ нея той има вече 50-60 м. височина надъ рtката, а тамъ 
долу бучи водопада на Бъндерица. На около 3/4 часъ отъ 
поляната, на една полянка е построена солидна, каменна .ба 
рака• за сушилня на семе отъ uърна мура (1770 м.). Сега 
тя е поправена и пригодена като хижа, удобна за нощуване. 
Приготвени еж три стаи съ мtсто за 25-30 дущи, съ печки 
и огнище за готвене. Пази се отъ горскитt власти и е отво-
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Изл. 18 

рена за всички излетниuи. Банскиятъ клонъ отъ Б. Т. Д. въз
намtрява да я обзаведе по-добре. Срещj хижата, на другия 
брtгъ на рtката, има построени дъсчени навеси за подслонъ 
на 40-50 д}ШИ. - На 150 - 200 крачки отъ хижата тtсни
ната се разтваря въ ьъндеричкия венеuъ (циркусъJ. долниятъ 
край на който носи името Извор а ( 1770 м.), поради изо
билнитt студени извори на това мtсто. 

Въ дtсно отъ извора при дървото, на около 250-300 м. по елте
пенската страна, е най-дебелото дърво въ Пиринъ (8 м. въ обиколка), на

речено по името на намирача си - Байкушовата мура. 

Пжтътъ продължава по лtвия брtгъ на рtката, провира 
се между клекове, пресича нtколко сипеи отъ елтепенската 
страна и на около 2 клм. отъ извора пресича Елтепската 
вода, която се спуща отъ канаритt на Елтепската основа 
и Хвойнатия (Уйнатия) върхъ. Щомъ се мине поточето, из
лиза се на 2-3 една надъ друга терасовидно разположени 
полянки, които носятъ името Изгорялата бачия (1950 м., 
4 часа отъ Банско). Отъ долната полянка (Г ю б ри ще то) се 
отдtля пжтека край Елтепската вода (дtсния брtrъ) и съ 
нtколко зиrъ-зиrа се изкачва до скалитt, които се виждатъ 
на около 50-60 м. височина, минава водата подъ сами-:-t 
скали по посока на Елъ-Тепе и следъ стотина крачки по това 
направление възвива въ зиrъ-заrъ пакъ нагоре. Така пжте
ката кривуличи между скалитt, до като най-после излtзе въ 
една котловинка, образувана отъ Елъ-Тепе, Хвойнатия връхъ 
и седловината, която ги съединява. Това е Кабата (2450 м.) . 
Тукъ има нtколко снtжни извора и отъ тtхъ трtба да се взе
ме вода, защото на горе нtма Отъ тукъ пжтеката едвамъ се 
очертава и възвива по страната на Елъ-Тепе, после се обръ
ща пакъ къмъ страната на седловината къмъ дъното на кот

ловината и въ зиrъ-заrъ излиза на скалата въ срtдата на 
седловината (2600 м.). Отгоре седловината има слабъ нак.~онъ 
къмъ западъ и отъ тукъ се виждатъ Влахинскитt или Елтеп
ски езера. Отъ тукъ почва самиятъ Елъ-Тепе, скал.истъ, съ 
слаба растителность. Никаква пжтека не се забелtзва по 
гърба му. - Върхътъ може да се изкачи и направо отъ 
Кабата, безъ да се излиза на седловината, но това е по-из
морително, по-трудно и по-бавно. Разстоянието отъ изrорt
лата ба чия до Кабата може да се вземе за 1-1 ½ и отъ Ка
бата до върха на Елъ-Тепе - за l-Jl/2 ч. 

Отъ върха (триангулационна пирамида) при добро ясно 
време се откриватъ просторни гледки: на северъ и изтокъ 

се виждатъ зжбатитt купеновидни чукари на Рила планина 
между които личатъ Еленинъ връхъ, Купенитt, Попова Шап
ка, Мусала, предъ тtхъ Ай-Гидикъ, п6 па изтокъ Белмекенъ 
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Изл. 18-19 

и разстланитt, лабиринтни Родопи, а по-близо - зеленото 
Разложко поле съ дветt градчета и 7-8 села. На северо
западъ се простира острата Пиринска верига съ велича
витt мраморни върхове Кутело и Баюва дупка. Въ далечи
ната се виждатъ Осогово, Хисарлжка и гарата на Кюстен
дилъ, на западъ - Огражденъ планина, а въ самото подно
жие - Кресненското дефиле, отъ което, при Крива ливада, 
Струма се извива като сребърна лента. На югозападъ -
Беласиuа, задъ нея далече Кожухъ планина, а аще по-далечъ 
Шаръ. По-близу еж Сrрумишкото и Петричко полета съ ед
ноименнитt имъ градове, Мелнишкия амфитеатъръ, а по-ви
соко - Спан6 поле, Мозrовиuа и много безименни върхове, 
въ подножията на които се rушатъ по нtколко езера. На 
югъ остриятъ Светогорски полуостровъ, часть отъ Орфан
ския заливъ, Пантеонъ планина (Парнардаrъ), Круша планина 
Серското и Демиръ-хисарскато полета, Бутковското езеро, 
Рупелското дефиле, Али-ботушъ планина; а по-близу utлъ 
букетъ отъ остри, ржбести върхове по главното било на пла
нината, между които срещу самия Елтепе - Тодоринъ връхъ, 
задъ него Типеuъ, а още по-далечъ - Манrъртепенския ма
сивъ, Мангъръ-тепе, зжбатитt Ушиuи, Каймакъ-чалъ и остра, 
та, четирестенна пиримида Газей. Въ десно и задъ тtхъ -
Дженгалъ, Моминъ дворъ, Каменица и др. На юrоизтокъ далечъ 
Драмската планина, а по-близу - · севернитt разклонения на 
Мавrъртепенския масивъ, които образуватъ съ родопскитt 
разклонения красивия Кжзъ-дервентъ (Момина клисура), презъ 
която протича рtка Места. 

На слизане отъ Елъ Тепе по сж.щия~ пжть може да се прод.-лжи 

безъ пжтека отъ Кабата презъ У й на ти я (Хвойнатия) връхъ къмъ 
върха Кал дърма, трудно, изморително възкачване по извънредно на• 

сечения гребенъ-; или nъкъда се сл1;зе на западъ къмъ Ел т е п с к и т 1; 
езера и въ долината на Влах и на рt.ка за къмъ Кресненското 

дефиле, Изл. 31 по-долу. 
Отъ върха опитни туристи могатъ да сл'Взатъ къмъ седловината 

на северъ и да изкачатъ съседния, втори по височина връхъ въ Пиринъ 

К ут ел о (2110 м., 1 ч.), отъ дето да продължатъ интересния преходъ 
по изостреното тЪсно било на варовития д'Влъ на планинатА. до Ба ю в а 

Дупка (2690) или още по-нататъкъ до Да у то в ъ връх ъ (2600 м.) и да 

сл1;затъ презъ Каменити дупки (Изл. 14), Мехомийски сухо
долъ (Изл. 13) или Б1;ла р1;ка (Изл. 12), вж. Изл. 14. по-горе. 

О I ъ Кутело може да се слt~зе по единъ езикъ, който се спуска отъ 
издаденото му на изтокъ рамо къмъ К аз а н а, каменистъ въртоnъ въ 
подножието на Елъ-Тепе и Кутела, и отъ тамъ къмъ поляната Кутела 

за Банско, или нагоре по отсрещния хребетъ, който се с;пуска отъ Влъ
Тепе на изтокъ, да се прехвърли въ долината на Бъндерица (Изл. 17). 

19. Тодоринъ връхъ, 2775 м., 6 112-7 ч. отъ Ьанско, 
личенъ връхъ, който изпрква отъ далечъ поради своето uен-
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Изл. 19 
трално положение и отдалеченость отъ главното било на 
планината. Отъ (4 ч.) Изгорtлата Ба чия (Изл. 18, стр. 33) 
пжтеката qродължава по рtката нагоре и минава следъ малко 
край едно малко съ извънредно стръмни брtгове и бистра 
кристална вода дълбоко езеро. Следъ нtколко малки завоя 
надъ езерото тя излиза въ една поляна - Равна к о (2060 м.), 
нtкогашно езеро, което е запълнено отъ постоянно свлича
щитt се отъ стръмншt склонове наоколо материали 

Отъ долния край на Р а в н ако се отдisля въ д1;сно и съ обратна 
посока пж.тека къмъ l!лтепската вода, която при р'hката (поточето) се 

събира съ пжтеката отъ Изгорisлата бачия за Елъ• Тепе. - Както въ 

ИзrорЪлата бачия, така и въ Равнако почти вс'Вко лt.то има овчари, отъ 
които евентуално може да се купи мл'Бко и сирене. 

Отъ Равнако пжтеката държи все дtсния брtгъ на 
рtката (въ горния край на поляната се отдtля пжтека въ 
дtсно презъ рtката за Калдърма, вж. по-долу стр. 36), като на 
мtста се отдалечава въ страни до 50-80 м. отъ нея, криву
личи между каманаци и клекъ и следъ 3/4 ч. излиза при го
лtмото Ри б но е зер о ( ок. 2200 м.). Отъ тамъ нагоре тя 
завива въ лtво и съ нtколко завоя, губейки се между тре
вата и каманацитt излиза на (½ ч.) горната тераса при 
Малкото и Дъ.ното езера (ок. 2300 м.). Отъ Малкото 
езеро едва доловима стара буренясал:~ пжтека води стръмно 
въ зигъ-загъ по ската въ лtво за (1 ч.) П р е м кат а (2530 м.) 
на гребена, който съединява Тодоринъ връхъ съ главното 
било на планината, и прехвърля оттатъкъ гребена къмъ ши • 
роката тераса поаъ Тодоринъ връхъ и за В а с и л а к ъ. {Изл. 
22 по-долу) Отъ Премката по билото на северъ безъ пжтека 
до (112 ч.) най-високата точка на Тодорiiнъ върхъ. Поради 
централното положение на върха, издаденъдалечъ на северъ отъ 

главното било на планината, между долинитt на Бъндерица 
и Демяница, отъ него се откриватъ най-хубавитt пирински 
картини : мраморния гребенъ на Елтепенскии дtлъ на северъ 
извишава величествено бtлата си, гола снага надъ тъмния 
гористъ поясъ съ царственитt Елъ-Тtпе и Кутело на пре
денъ планъ; на югъ лабиринтътъ на Папазгьолскиятъ грани
тенъ дtлъ мами окото съ разнообразието на дръзкитt си 
каменни чуки, веселостыа на зеленитt си морави и кри

сталнитt води на езерата си. Това е най-rюбриятъ ориенти
роваченъ връхъ на планината и заслужава посещаването му 

отъ всtкиго. 

Отъ върха може да се слезе леко по стръмния му 
юженъ скатъ на широката тераса (2400-2500 м.) южно отъ 
него, на която се ширятъ Тодор и нит t езера. Отъ тамъ 
пжтека за долината на В а с и л а к ъ (Изл. 22 по-дrлу). 

35 



Изл. 19-21. 
Въ горния край на Равна к о се отклонява въ д tсно една п.ж тека, 

която минава на лtвия брtrъ на р'Вката и въ зиrъ-загъ излиза при 

двет'Б езера подъ върха Калдърма, а отъ тамъ на главния гребенъ 

(24GO м.), нi;когашенъ старъ, пжть, който е свързвалъ Разложко съ 
Мелничко. Изкачването на върха е много трудно и изморително, 1 ч. 
отъ гребена. Отъ тукъ пжтеката се спуска по широкия западно навеленъ 

циркусъ Спа н 6 пол е, (2300-2500 м.), минава край нъколко езерца и 
покрай влашкитЪ мандри слиза въ гористия поясъ на планината и по 

течението на Св. Врачка Бистрица въ Св. Врачъ (13 ч. отъ Банско). 

20. Къркъма, 31/2 ч. отъ Банско. Отъ (3/4 ч.) П е ще
ри тt (Изл. 19) по пжтеката въ лъво презъ ръката и надъ 
ливадитt въ Мъртва пол я на, дето пжтеката се вмъква 
на югъ въ тtсната долина на р. И кри ш ч а. Пжтеката върви 
по дtсния брtгъ на рtкичката и следъ 1 ч. отъ Псщеритt 
минава на лtвия брtгъ Тукъ тя се раздвоява: дtсната пж
тека се изкачва по голtма стръмнина и излиза въ Ш и л и
га р н и к о, а лtвата продължава по течението на ръката и 
излиза въ (¼ ч.) м·l;стностыа Икришча при изворитъ 
(мочуритt). 

При Мочуритъ на Икрица (Икришча) пжтеката пресича друга, слабо 

очертана, която иде отъ л'Всно отъ долината на Бъндерица (изл. 19) ·и се 

отд'Бля на другата страна едва забележимо и между падналит1; дървета, 
боровинкит1; и трева се губи и излиза въ десно отъ В а ров и та та чу
к а на У с и па. Отъ тукъ въ н1;колко зиrъ-заrа се спуска между пелина и 

слиза въ Карам а н и ц а. · 
Отъ тукъ нагоре, пжтеката кривуличи изъ гората и из

лиза, на една терасовидна поляна (1/2 ч . ) Ечмища, удобно 
мtсто за нощуване, съ хубава изворна вода Въ горния край и 
въ срtдата на поляната се забелезва между дърветата една 
пжтека възвиваща на югъ, която по-горе обрасла съ 
трева се провира между гжстия и голtмъ клекашъ и из
лиза въ (¼ ч.) плиткия uиркусъ подъ Тодоринъ връхъ, 
наречнъ Къ ркъма. Въ тоя uиркусъ, подъ Върл ат а скала, 
се 1·уши едноименното му езеро. 

Отъ тукъ може безъ пжтека (но най-добре съ водачъ) 
да се из11tзе на широката тераса южно подъ Тодоринъ връхъ 
и отъ , тамъ да се слtзе въ (2 ч.) В а с и л а к ъ (Изл. 22). 
Сжщо съ водачъ, който добре познава мtстото, може да се 
слtзе безъ пжтека отъ езерото въ долината на (1 ч.) Де м я
н и u а (Изл. 21). 

21. Демяница, Папазrьолъ, 71/2 ч., Белемето, 6½ ч. 
Каменица, 8½ ч. отъ Банско. Долината на Де м я ни u а 
(въ горната си часть Вал я в и u а) е по-дълга и · по-разчле
нена отъ долината на Бъндерица. По нея могатъ да се орга
низиратъ най-много и разнообразни излети изъ напълно дев-
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Изл. 21 

ствени мъста (вж. и Изл. 23 и 24). Въ нея еж запазени най
добре и типични с,,еди отъ ледниковия периодъ. 

Пжтыъ за Демяница излиза по централната улица на 
града, а може да се излъзе и отъ западната страна (Изл. 1 7, 18) 
и безъ да се минава моста на р. Глазна при Попово три
онъ, да се върви по дtсния бръrъ на ръката; следъ като 
се минатъ столарскитt работилници на Ушевъ и х. Радоновъ' 
се излиза на (¼ ч.) Дра r о с и но в о три о н ъ, дето се съ
биратъ двата пжтя. Нагоре пжтътъ върви успоредно съ три
онската вода, после се отдtля въ лъво, прави два завоя и 
излиза на едно низко плато, К ар а н т и ята. На мtста пжтя 
се раздвоява или разтроява, клоноветъ се отдалечаватъ въ 
лtво и дъсно, но когато се навлtзе въ горичката, наново 

се приближаватъ и при (1 ч.) Или о в ъ мост ъ (1190 м.), 
на рtката се събиратъ. Преди да се мине моста, пжтътъ на
ново се раздвоява: на лtво се отклонява пжтека по дtсния 
брtrъ на ръката за електрическата централа и нагоре за 
върха Каймак ъ-ч а л ъ (Изл. 23 по-долу), а нашиятъ пжть 
минава на дtсно Илиовъ мостъ и веднага се разклонява на 
3-4 пжтя. Най-дt.сниятъ отъ тt.х:ъ слиза по лъвия брtrъ на 
рtката и отива въ Ц и r а н скот о кладенче и отъ тамъ 
минава р. Бъндерица и при Зехтиндоrалевата ливада се съ
единява съ пжтя за Бъндерица (Изл. 18). Друrитt. пж
тища образуватъ джrи, които въ горния край при (~.) 
Тод()рова орница (1380 м.) се сливат,ъ наново въ 
единъ, който съ съвършено слабъ наклонъ продължава все 

по лt.вия брtrъ на рt.ката, като подъ (¼ ч.J У с и па се раз-
. двоява: единиятъ (дt.сния) се възкачва стръмно по варови
тия склонъ на Усипа, излиза на една полянка, после се 
спуска къмъ рtката при изворитt. въ (½ ч.) Караманица ; а 
друrиятъ върви низко край ръката, като държи отначало 
лt.вия бръrъ, после минава по мостъ на дt.сния, притиска 
се о мряморитt. на Град и ще то и се връща наново на 
лъвия брt.rъ и следъ 300-400 м. се слива съ първия (1/2 ч.) 
въ Караманица (1650 м.J. Отъ тукъ пжтътъ върви по 
лt.вия брt.rъ и близу до ръката, между дънери и рtдка бо
рова гора, за да навлt.зе въ по-rжста при rо~t.мата скала въ 
мt.стностъта Г л а в и т t.. 

Тази м'Бстность носи името си отъ едно кръвопролитно сражение 
въ началото на ХVШ в. Тукъ банчани причакали върлуващитъ тогава 
кърджалийски банди, наричани отъ м'Бстното население „хайти". Следъ една 
упорита борба били обезглавени 70 души бандити, чиито глави се търка
ляли между r жстит'Б борови гори много години следъ страшното събитие. 

П~тътъ се провира отначало между едрата rJpa, после 
нривули между клека и излиза на ( 1 ч.) първия доленъ 
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Изл. 21 

прагъ на Демяница (До .1 на Де м я ни ц а 1820 м.). До 
тукъ е стигалъ езика на нъкогашния ледникъ, който на 

полесражението съ топлината е оставилъ маса морененъ ма -
териалъ, образуващъ сега Демяничкитъ прагове и валове. 
Нъ дъсно отъ пжтеката е водопада. Следъ 300-400 м. пжте
ката минава пu мостъ ръката, извива по ецинъ напреченъ 
валъ, слиза пакъ до ръката, заобикаля другъ, минава пакъ 
на лtвия брtгъ (по мuстъ) край извънредно сту.ценъ изворъ, 
после възвива по другъ напреченъ валъ, спуска се надолу, 

минава В а с илач кат а ръка, възвива пакъ по напреченъ 
валъ и излиза въ (3/4 ч) Горна Де м я ни ц а 11900 м., 4 ч. 
отъ града), дtто дърветата редъятъ. Тукъ се събиратъ тритt. 
рtки: Газеиска отъ лt.во {дtсенъ притокъ), Валявица 
отъ горе и В а с илач к а отъ дtсно (лtвъ притокъ). Това 
мt.сто е кржстопжть и изходенъ . пунктъ за излети по доли
нитt. на тритt рt.ки. На отсрещния (дtсния) брtгъ, между 
Валявица и Газейска ръка, срtдъ висока рtдка гора има 
хубаво мtсто за бивакъ, на което Банскиятъ клонъ отъ 
Б. Т. Д. възнамtрява въ най-близко бждеще да построи 
хижа. 

Отъ Горна Демяница нагоре пжтеката по ВалЯВf!Ца въз-
1шза по напречния валъ, минава една вада, продължава по 

дtсния брtгъ на ръката край Валявишкия рi;ченъ прагъ и 
се възкачва нагоре по другъ напреченъ валъ . Тукъ рi;ката 
е тиха, едва тече и затова тази мtстность се казва (1 ч.) Ти а
ц и т t (2150 м.). Това е нtкогашно езеро, чието дъно е за
пълнено отъ свличащитt. се материяли. Въ горния край 
на Тиаuитt. пжтеката се раздвоява: 

1. Лt.вата минава на дt.сния брi;гъ на ръката, възвива 
нt.колко пжти нагоре, минава край Долното езеро (2250 м.), 
после по дi;сния '6рi;гъ (1/2 ч.) Гол 1; м от о е з е р о, кри-
1:Sуличи и се губи между скалитt. и изъ клека по малкитi; 
тераси и излиза високо край Горното езеро на (3/4 ч.) 
низката седловина (2510 м.) между върха Д ж е н г а л ъ отъ 
дi;сно и Малки я Ма н г ъ р ъ тепе отъ лi;во. Оттатъкъ 
седловината, която е доста широка, пжтеката се губи между 
клека и скалитt. и слиза при ( 1 ¼ ч ) Папазъ-rьолъ (Изл. 
25 по-долу). 

Отъ седлонината или отъ Горното езеро може да се изкзчи върха 

Дженrалъ, характерно нар'tзанъ по ц1ыия си гребе1-1ъ, като се държи 

западната му страна. Трудно и изморително изкачване, но гледката отъ 

горе го възнаграждава. Трудно и опасно е слизането отъ върха направо 

къмъ Папазъ-rьолъ. 

2. Другата пжтека отъ Ти я ц и т t, възвива въ дi;сно на
горе и излиза на (1/2 ч.) Превалския венецъ, въ който се 
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Изл. 21-22 

гнtздятъ три езера, разположени близу едно до друго (2330-
2350 м.). Пжтеката кривуличи въ дtсно между тtхъ и съ 
нtколко завоя излиза на (½ ч.) седловината въ главния гре
бенъ Прева11а (2510м.),отдето прехвърля въ Чаиро (езера 
срtдъ хубавата морава, 2420 м.) и М о з го в и u а и следъ 
единъ голtмъ завой въ дtсно слиза въ долината на Св. Врач
ка Бистриuа за Св. Врачъ (12 ч. отъ Банско). 

Отъ Превала безъ пжтека може да се мине по би
лото на югъ презъ Порт ат а (2520 м.) въ горната тераса 
на обширню1 uиркусъ (¾ ч.) Белемето съ Те в но то езеро 
(2540 м.), най-високото езеро въ Пиринъ и едно 01ъ най-го
лtмитt наши планински езера съ много красиво разположе

ние. Белемето е единъ отъ най-хубавитt uиркуси на Пиринъ, 
о·граденъ отъ венеuъ красиво изваяни скалисти върхове: Мо
минъ дворъ. Кралевъ дворъ, Каменица, Беговиuа и Валявиш
китt чуки . Между горната тераса, на която е Тевното езеро, 
и върха Каменица на югъ се връзва дълбокото корито на 
рtката, което по-долу се разширява въ полянета на Беле
мето (2250 м ). Отъ Тевното езеро на югоизтокъ край ска
листиятъ rребенъ, който дtли Папазrьолския венецъ отъ 
Белемето може да се излtзе на превала между Белемето и 
горния uиркусъ на Пиринска Би стри ца (южно отъ 
Папазгьолъ) и по гребена да се мине на юrъ и по из
точния му скатъ да се изкачи, малко трудно, върха (2 ч . ) 
Каменица, красивъ пирамидаленъ върхъ, съ вtчна прtспа 
на гърдитt. може би най-високиятъ въ гранитния дt,лъ на 
планината, съ необятна гледка на всички страни. 

Отъ върха Каменица се слиза леко макаръ и много стръмно (по 

трева) западно въ съседния на Белемето циркусъ Бе r о в и ц а съ нъ
колко езерца. Отъ Беrовица и Белемето Rодятъ надолу пж теки, които 

се съединяватъ и отиватъ въ д'Бсно ца срещнатъ чаирската па„ тека за 

долината на Св. Врачка Бистрица, Изл. 30 по-долу. 

22. Василакъ. 5 ч . , Тодоринъ връхъ, 71/2 ч. Отъ (4 ч.) 
Горна Де м я н и ц а пжтеката се отдъля въ дtсно, преди 
още да се изкачи по напречния скалистъ валъ, възвива на

горе и по обратна н~; пжтеката по демяница посока минава су
хитt мури, провира се между дърветата и излиза на (1 ч.) поля
ната на В а с и лак ъ (2050 м,), удобно мtсто за нощуване 
отговаряще на всички изискуеми условия. По-нагоре пжте
ката възвива по напречния валъ и следъ 10 -15 минути из
лиза при най - красивото пиринско езеро, Рибното езеро на 
Василакъ (2110 м.), ц1;лото всрtдъ :,еленина, заобиколено отъ 
южната страна съ мури. а отъ северната съ хубава морава. ! 
Особено хубава картина представлява то вечеръ, гледано отъ 
горния му край, съ далечния фонъ на У ши ц и т 1;, които 

1 
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Изл. 22-23 
красиво се изрtзватъ на ефирния небосклонъ. Това езеро е 
около 300 м. дълго, 170 м. широко и 4-4½ м. дълбоко, съ 
едно малко гористо полуостровче въ срtдата. Тукъ Банскиятъ 
клонъ отъ Б. Т. Д. прави годишния си традиционенъ излетъ, 
а често rолtмн групи банскалии излизатъ да лаrеруватъ по нt
кuлко дена. Край езерото пжтеката върви по лtвия му брtrъ и 
край пстока нагоре се изкачва при второто езеро (2230 м.), 
после завива въ дtсно нагоре къмъ Тодоринъ връхъ и по 
вадичката излиза на обширната тераса при (1 ч) Тодори
нит'h езера (2400-2500 м.). Отъ тукъ по хребета въ лtво 
стръмна пжтека (едва личи) за (!3/4 ч.) Премката на гре
бена, който свързва Тодоринъ връхъ съ главното било, от
дето прехвърля опатъкъ въ Бъндеришкия циркусъ (Малко
то езеро, Изл. 20 по-горе), а въ дtсно по билото се отива 
безъпжтекана(l½ ч.) самияТодоранъ връхъ (2775 м., И3л.19) 

Отъ горното криво езеро на Василакъ се провира на юrъ (въ лъва) 
изъ клека и скалитt едва доловима пж.тека, по която се излиза въ 

(3/4-l ч.) горния Василашки циркусъ, дъното на който е изпълнено отъ 
едно гол"Вмо, дълбоко езеро съ стръмни брt.rове отъ всички страни, въ 
полигВ на В а с и л а ш ки я чук ар ъ. На върха на последния може да се 

излtзе безъ пжтека по дЪсния бр'tгъ на езерото и после много стръмно 
нагоре (около 1 ч.). По стръмния rръбъ на върха оттатъкъ се слиза ле
ко въ Б а ш л и й ц а и край Влашкитt мандри за долината на Св. Врач
,.а Бистрица, Изл. 28 по долу. 

23. Каймакъ-чалъ, 5 ч. отъ града. Отъ (! ч.) Или о в ъ 
м о с т ъ (Из.:;. 21) се отдtля пжтека по дi,сния брtrъ на 
рtката за (1/4 ч.) елек три че скат а централа (1230 м.). 

·Отъ тамъ продължава край рtката се отъ дtсния и брtrъ, 
минава (112 ч.) Ю лен скат а вода. възвива въ лtвr, по нея, 
като мtни два-три пжти брtrоветt и, и излиза на (1 ч.) поля
ната въ Ю ле н ъ (удобно мtсто за нощуване). Нагоре може 
да се излtзе безъ пжтека (има, но мжчно се намира, най
добре съ водачъ) на (314 ч.) Кил ь от и ц а и отъ тамъ на 
(3/4 ч.) върха Каймакъ-чалъ, крайна издънка (хубавъ очер
танъ конусъ отъ далечъ) на северния склонъ на Манrърте
пенския масивъ. 

Отъ него нагоре по билото, слизайки на мъста (предъ Голъмата 
,,:тража) доста ниско н въ страни, опитни туристи моrатъ да пребродятъ 

интереснит'Б и доста :мж.чни за изкачване чуки, които обграждатъ Га
зейския циркусъ отъ изтокъ. Особено интересни с ж самотния върхъ 
на Гол i; мат а с т р а ж а и по-нагоре наръзаното било на У ш иц и т ъ 
(тоя преходъ е по-изпълнимъ въ обратна посока, защото слизането отъ 

Го.11"Бмата стража на югъ къмъ Малката е много опасно, вж. Изл. 24 
по-долу). 

Отъ Каймакчалъ може да се слъзе по хребета, който 
се спуска къмъ североизтокъ, на върха Кон ар е в о и отъ 
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Изл. 23-24 

тамъ обратно въ Юлена или къмъ Т р и о н с ки т t л и в а д и 
и П р о с е че н ъ камък ъ (Изл. 25). 

24. Газей, Ушицит1., Мангъръ Тепе, 7-9 ч. отъ Банско . 
Оrъ (1 ч.) Горна Де м я ни ц а (11зл. 21 стр. 38) презъ рtката 
и рtдката гора (бивака) по хребета въ дtсно (на лtвия брtrъ) 
на Газ ей скат а рtка стръмна пжтека нагоре, която се 
губи по влажната и изронена почва. Горе пжтеката слиза 
край (1 ч.) рtката, прекосява на дtсния й брtrъ и по него 
изъ клекъ нагоре минава край (1/2) ч.) малко rьолче (пресъх
нало езеро) и стига (3/ 4 ч.) Долното езеро, дето се изгубва. 
Отъ тамъ по каманакъ и прtспи снtrъ нагоре срещу течението 
на рtката презъ тtсния прорtзъ между сююноветt на върха 
Газей отдtсно и горния краенъ върхъ на Ушицитt отлtво 
се изпиза на Горно т с е з е р о, отъ което изтича Газей
ската рtка. 

Интересно е положението на то8а езеро. Съ приближаването си единъ 
къмъ друrъ подъ него склононет1; на Газей и УшицигВ като че ли 
го откж.сватъ отъ дълбокия Газейски циркусъ и на пръвъ погледъ чо

вt.къ го взима за езеро на единъ страниченъ циркусъ на Валявица, който 
-се включва между склоновет't на Газен и Гол'Бмия и Малкия Мангъръ 

тепе, и отъ който го отдtля само една малка грамада камъне. 

Отъ езерото по каменливия склонъ за 1/2-¾ ч. се из
лиза безъ пжтека на върха Газен, изшиленъ самотенъ конусъ, 
който личи отъ далечъ и сочи мъстото на своята околность. 

Хубава гледка къмъ долината на Василакъ, къмъ Елтепенския 
масивъ и къмъ Ушиuитt насреща презъ дълбокия uиркусъ. 

Въ обратна посока отъ езерото по каменливия тtсенъ 
rребенъ се излиза на (1/ 2 ч.) горния краенъ върхъ на Уши
ц1п-в, силно насtченъ rребенъ, който огражда газейския цир
кусъ · отъ изтокъ. Изгледътъ на У шиuитt отъ къмъ uиркуса, 
къмъ който rребенътъ се спуска извънредно стръмно, почти 

-отвесно, съ голtми сипеи, е величественъ И на изтокъ тt 
се спус·катъ стръмно, макаръ и не така отсечено като на 
западъ, и въ rолtмата си часть еж обрасли съ трева. Опитни 
туристи могатъ отъ върха да продължат ь по билото на гре

бена и тукъ-таме обхождайки непристжпнитt скали да стиг
натъ до С т р а ж и т t, тtсни, стръмни и високо надъ гре
бена извишени кули. Първата, Малката страж а е почти 
неприсrжпна, но може да се обходи (козя пжтека отъ запад

.пата страна), а Гол1.мата стража, може да се изкача, 
макаръ и трудно (особено въ началото, отъ прорtза между 
нея и Малката стража, е нужно внимателно, сигурно катерене 
по еuна вдлъбн-атина въ скалитt). На другата страна обаче 
тя се спуска като отвесна скала къмъ гребена, та трtба да 
~е слtзе по източния й тревистъ склонъ доста низко и да 

41 



Изл. 24-25 

се поеме пакъ гребена, по който по-нататъкъ се минава вече 
по-леко презъ редъ връхчета за крайната издънка на това 

било, върха Каймак ч а л ъ !Изл. 23 110-rope). 
Отъ rол'Бмата стража може да се сл'Бзе на североизтокъ къмъ пж

теката отъ Крива валта за Три о н скат а пол я на и презъ П р о с е

че н ъ камък ъ к1,мъ Банско (Изл. 25 по-долу). 
Отъ езерото 11одъ Газеи се излиза 110 сравнително по

лекъ каманакъ безъ пжтека къмъ билото на изтокъ (или 
право къмъ югоизточния завой на циркуса) и 110 него на 
(3/ 4 ч.) вжзела, отъ който излизатъ тритt склона : на северъ 
къмъ Ушицитt. на западъ (и после завива на юrъ) къмъ 
Ма л к и я М а н r ъ р ъ т е п е и на изтокъ къмъ rолtмия 
Мангъръ Тепе (още Пол еж а н ъ наричанъ). Отъ вжзела 
до върха на Манrъръ Тепе се отива леко по билото (ок. 1/ 4 ч., 
до Малкия Манrъръ, малко по-трудно, ¾ -1 ч.). 

Манrъръ Тепе оспорва по височина м1'стото на Каменица. Л11псата 
на точни изм'Брыания на височинит'Б въ тая часть на планината не поз

волява да се опред-tли, на кой отъ двата се пада първенството. Отъ 
Манrъръ Тепе може да се сл1'зе безъ пжтека не особено тру,но по юж
ния му склонъ на една тераса С'Ь езеро и отъ тамъ надолу (1 ч.) къмъ 

Па п азrьолъ, Изл. 25 по-долу. 

25. Папазъ-гьолъ, 2230 м., 71/2-8 ч. отъ града. Пжтьтъ 
излиза отъ южната страна на града, минава между каменни 

грамади и при Тодево трионъ възлиза на една тераса, 
С в. И в а н ъ, по която възвива на юrозападъ и съ умtренъ 
наклонъ излиза на (l ч.) Каранджиовата бунка, малка 
зелена тераса подъ гората. Отъ тукъ пжтеката възвива въ 
лtво и навлиза въ боровата гора, дето съ rолtмъ наклонъ 
излиза на (1 ч . } седловината Пиновото. Нататъкъ тя про
дължава съ слабъ наклонъ косо наrщ1е (лtвия пжть !1, на
влиза въ Просече нъ к ам ·ъ къ и съ малъкъ завой по на
нагорнището излиза на (1 ч.) Трионскэта поляна (ли
вада). По-нататъкъ пжтеката минава край една вада, па въ. 
горния край на една гора, презъ една поляна, пакъ презъ 

гора, пресича вадата и излиза на друга поляна - П л е ш к и 
кладенецъ. Се въ сжщото на11равление,безъ да се изкачва 
много пжтеката, кривуличи ту нагоре, ту надолу 110 каманакъ 
и висока трева или изъ гора и излиза едно следъ друго на 

тръсишµта (1 ч.} Крива валта и (1/ 2 ч.) Плешки ли
вади. Отъ тамъ пжтеката излиза на югоизтокъ, губи се между 
клекъ и дървета, завива по единъ хребетъ и излиза на (1 ч.} 
поляната Безбоrъ (5½ ч отъ Банско). Както Трион
ската поляна, така и Безбоrъ еж удобни за ношуване. 

Предъ Кри в а вал та въ дъсно нагоре срещу течението на р1;ката, 

която по-горе се раздвоява ( образува се uтъ два притока), се излиза безъ 
п.ж.те~а на Пол еж а н с к и т 'В езера, сгушени въ два съседни малки цир-
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Изл. 25-26 
куса1 разд'Влени единъ отъ другъ отъ хребета, който се спуска отъ Гол'Вмата 
стража на изтокъ. По тоя хребетъ може да се изкачи сравнително по
леко (горе е все пакъ много стръмно) Гол1~мата стража на гребена на. 
Ушицитъ (Изл . 24), а отъ дъсното (северното) езеро по хребета въ 

дъсно безъ пжтека се излиза на върха Каiiмакчалъ (Из.,. 23). 
Отъ поляната Безбогъ едвамъ sабелезващата се пжтека 

се провира между rжстия клекашъ, завива въ лtво, после 
въ дtсно, провира се между клека и излиза на Ч ало. После 
вървикосо,минава (3/ 4 ч.) край извораВлашкияrробъ 
(2250 м) и прехвърля въ доnината на р . Ретижа, слизайки 
съ умtренъ наклонъ къмъ (¼ ч.) r о в ед ар ни ка (2000 м.) 
въ обширния венецъ Папазъ-Гьолъ. 

Този е най-rол'Вмиятъ и едииъ отъ най-красивит'Б пирински циркус1-1, 
заобиколенъ съ множество лични върхове: Сив ри тепе, Ченrелъ-чалъ, 
демиръ капия, Кралевъ дворъ, Момини двори, Дженrалъ, Мангъръ-тепе, 
Безбоrъ и др. Въ тоя циркусъ се наброяватъ 27 малки и голъми езера . 
отъ които най-долнитt. две еж вече запъ~1нени. Най-удобно м'Всто за 

нощуване е подъ говедарника, дето се намиратъ и достатъчне дърв'З. 

Отъ говедарника нагоре пжтеката върви по лtвня брtгъ 
на рtкатз, заобикаля нtколко вала и Рибнитt гьолове 
(езера 2100 м.), после се изкачва по високия скаленъ прагъ 
край рtката и стига (1 "!.) Папазъ-rьолъ (2230 м.), най
rолtмото планинско езеро у насъ (около 120 декара и 20 м . 
срtдна дълбочина), задълбано въ основни скали . Около него 
се редятъ 7 малки езерца. 

Подъ езерото се отд-Вля пж.текз въ д'Бсно, коятО минава край Ба н
с кит t. гьолове (2180), възлиза по стичащата се вода, като отнача;ю 
върви по л'Бвия брiiгъ, притиска се о скалиr'В на върха Д ж ен r а лъ и пре
хвърля седловината (2510 м.) между него и Малкия Мангъ ръ за 

Валявица и Демя ни ца (Изл. 21 по-горе) .-Отъ Папазъ-rьолъвъл1;во 

пж.теката заобикаля езерото отъ къмъ югъ, прави нЪколко завоя между 
сипеитБ и излиза на (l1f2 ч.) седловината Дем иръ капия, отдето 
прехвърля въ долината на П и р и н ска Би стри ц а. 

Отъ горния край на езерото, дето се вливатъ двата потока въ него 

има друга пжтека, която върви срещу течението на потока, прави н-В

колко зиrъ-зага между каменнит'Б стени и излиза въ терасовидния цир

кусъ подъ Крале въ дворъ, отъ дето може да се мине безъ пжтека 
презъ Малка Д е мир ъ капи я между Кралевъ дворъ и Моминъ дворъ 
и да се прехвърли въ (1 ч.) Белемето (Изл. 21, стр. 38 по-горе). 

Подъ говедарник а се отд'Вля на юrъ друга пж.тека, която ми
нава Ретижа и между дървета и к~екъ се провира и излиза нъ (13/4 ч . ) 
Кременския циркусъ, сравнително по-малъкь, но по-високъ отъ Па
n'азъ -гьолския, въ който се rн'Вздятъ две хубави гол'Вми езера. 

III. СЕЛО ДОБРИНИЩЕ 

26. Добринище, 870 м., 1426 ж., хотели, rостилниuи 
поща, телаграфъ и телефонъ, разположено на 7 клм. из-

43 



Изл. 26-28 

точно оrъ Банско, по шосето за Неврокопъ, отъ дветъ 
страни на едноименната ръка, която черпи водитъ си отъ 
Манrъртепенския масивъ. r Jрезъ балканската война то е 
пострадало много отъ нашествието на гъ1щитъ, било е въ 
по-rолъмата си часть изгорено и следъ войната възобновено. 
Поради топлитъ минерални бани, които еж прочути съ своята 
лековитость (желъзни, йодни и радиоактивни, 41 °), селото се 
посещава лъте отъ много нуждаещи се, въпреки лошитъ пре
возни средства въ тоя край. Отъ нъколко години се забе
лезва усиленъ строежъ на модерни масивни кжши, и то 

обещава да стане хубаво модерно курортно селце съ прия
тенъ планински въздухъ, борови гори и топли минерални 
бани. То е много удобно лътовище и за здрави, а сжщо и 
за излетници, които искатъ ца прекаратъ по-дълг.о време въ 

царството на Пирина. На разположение на проходящи из
летници въ това село лъте се отстжпва училището. 

Всички излети (Изл. 15 - 25) отъ Банско могатъ да се 
направятъ удобно (съ 1 ч повече) и отъ Добринище Освенъ 
това отъ Добринище водятъ и нъколко пжтя направо къмъ 
Манrъртепенския масивъ и Папазъ-rьолъ: 

27. Трионската поляна, Гол1,мата стража, Каймак
яалъ. Пжтя се отдъля 4-500 м. отъ шосето на западната окрай
нина на селото край р. С в. Н н кол а, като върви по дъс
ния и бръrъ. Въ подножието на планината между отвесни 
скали бучи голъмия водопадъ Св. Никола (½ ч ). Пжте
ката миназа въ дъсно отъ водопада, възвива по стръмния 
склонъ и излиза надъ него. Надъ самия водопадъ върху мо
гилата еж развалинитъ на нъкоrашното манастирче Св. Ни
кола. Пжтеката продължава по лъвия бръrъ на ръката и се 
съединява съ тая отъ {! ч.) П иновотп, която води къмъ 
Трион ската поляна (21/ 2 ч. отъ селото). Отъ Трионската 
поляна къмъ КР,ива вал та и Безбоrъ вж. Изл. 25; въ 
сжщата посока, но малко п6 . въ дъсно и нагоре безъ пжтека, 
по-паrоре срещу течението на първата ръкичка, се излиза на 
Полежанскитъ езера, а отъ тамъ на Голъмата стра
жа или Каймакчалъ, както въ Изл. 25. 

28. Дисилица, 4 ч. отъ селото. - Тоя пжть води отъ 
южната часть на селото по дъвин бръrъ на добринишката 
ръка, вмъква се въ едно тъсно дефиле и излиза при (1 ч.) 
Ч ар к о в е т ъ. Отъ тъхъ пжтеката възвива нагоре по лъва та 
страна на хребета, провира се между rжста борова гора въ 
(1 1/2 ч.) Пер леш ъ, продължава нагоре и съ нъколко завоя 
излиза на (1 ½ ч.) поляната Д и с или ц а. Отъ тукъ безъ пжтека 
може да се излъзе къмъ Дисиличкия циркусъ подъ Мангъръ 
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Изл. 28-29 

Тепе или къмъ Полежанскитъ езера ,1 Голъмата 
стража (Ушицитъ, Каймакъ чалъ и пр., вж . Изл. 24 и 25). 

- Отъ Перлешъ въ лъво се отдъля друrа пжтека, която 
минава презъ Кри в а вал та и отива въ ( l ч.) поляната Без-
6 о r'ъ (Изл. 26). · 

29. Папазъ-rьолъ, 6112 ч. оть селото. - Отъ чарковетъ 
надъ селото се отдъля въ лъво стариятъ пжть за Неврокопъ 
(Горни я де р в е н т ъ). Той има югоизточна посока и върви 
по хълмовитъ разклонения по хоризонталитъ на масива и 
на 2 ч. отъ Добринище минава прсзъ мъстностьта Я б ъ л
ч и ц ат а, възвива на дъсно по нагорнището на хребета и 
излиза на (1 ч.) Обидимскитъ чаркове. Отъ тъхъ съ 
нъколко завоя въ дъсно се изкачва на поляната Без б о r ъ 
и отъ тамъ въ Папа з ъ - r ь о л ъ, както при Изл. 25. 

Друrъ единъ пжть за Папазъ-rьолъ се отдъля по-ната
тъкъ по стария Неврокопски пжть при Ар ами бунар ъ, 
близу до р. Рети ж а, и върви срещу течението на ръката, 
по лtвия й брtrъ. Следъ известно време минава на дъсния 
и бръrъ и малко по-горе се разклонява при вливането на 
единъ дъсенъ притокъ на Ретижа: едната пжтека отива въ 
лъв о срещу течението на тоя притокъ за Крем е н ски я 
ц и р к у с ъ CL две хубави .голъми езера съ стръмни бръ
rове, о~обено горното, което заема цълото дъно на горния 
вtнецъ; а другата завива въ дъсно, пресича притока и по

нататъкъ самата Ретижа и се съединява съ пжтеката идяща 
отъ Без б о r ъ за Папазъ-rьолъ, вж. по-горе Изл. 25. 

Още по-нататъкъ стариятъ Нt:!врокопски п.ж.ть слиза въ долината 

на К а мен и ч к а р'Бка, д'Вто се отклонява пж.тека срещу течението И 

по л-tвия бр-trъ), която извежда горе въ Каменичкия венецъ, разпо
ложенъ южно и нъ съседство на Кременския венецъ. Той е задълбанъ 

въ източнитБ склонове на високия ридъ Д жа но и приютява шесть 

езерца. 

\ 
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CTPYMR 

Откъмъ Струма Пиринъ е туристически още неовлаDенъ. 
Главното му било, около което се редятъ неговитt. турист
чески интересни обекти, е отъ тая страна сравнително по
отдалечено отъ селищата въ долината, па и самитt. селища 
съ изключение на Св. Врачъ еж далечъ не тъй туристически 
гостоприемни, както разложкитt.. Самата планина отъ тая 
страна (западъ) въ горната си часть е незалесена, но затова 
и до най-високитt. си гребени покрита съ обширни пасища, 
по които каракачанитt. пасатъ голt.митt. си стада. Мандри и 
бачии тукъ се срt.щатъ много повече, отколкото по и:;точ
нитt. склонове на планината. 

Западната часть на планината противно на източната 
пои главно два басеина, които образуватъ два грамадни, 
силно разчленени циркуса: на северъ тоя на Влах и на 
р t. к а, по долу Г е о р ги й ц а или Кър ки ц а, на югъ тоя 
на Св. Врач к а Би стри ц а. А южнитt. и разчлененин пра 
щатъ водитt си въ Пир и·н с на Би стри ц а, еж.що притокъ 
на Струма. Най-удобенъ и най-интересенъ остава за сега 
басеинътъ на Cil. Врачка Бистрица, главно поради отличния 
си изходенъ пунктъ : 

30. Св. Врачъ, 170 м., 2769 ж. , китно село-градина, 
разположено на Св. Врачка Бистрица, на 4½ клм. отъ г а р а 
С в. Врач ъ на тесноколейната линия Радомиръ-Дупница 
-Петричъ (вж. разписание предъ Изл . 1 ). Три хотела, го
стилница, поща, телеграфъ, телефонъ. Околийски центъръ 
на бившата Мелнишка, сега Св. Врачка околия. Минерална 
баня, скромна, хубава постройка, останала отъ Ща,ба на II 
армия. Произвежда хубаво вино. 

Отъ селото хубавъ пжть по ръката нагоре, отначало по 
дt.сния и брt.rъ, а подъ с. Ли л я но в о минава на лt.вия. 
По-горе минава още едно село, Сто ж а, и навлиза въ плани
ната. Долината се стt.снява, високи хребети се издиrатъ отъ 
двt.тt и страни. Пжтеката върви съ слабъ наклонъ все край 
ръката, като минава пакъ н:1 дt.сния и брt.rъ и се връща 
отново на лt.вия. Слt.дъ като минава нt.колко дъскорезниu11, 
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Изл. 30-32 

тя излиза при влашкитt колиби Т р е мен щ и u а, дtто се 
разклонява. Въ лtво по една тtсна долина отива стръмно 
нагоре~ за Спа н 6 пол е (Гео р r и й u а, Б ъ н де р и u а, 
Елъ-тепе. Изл. 18); а въ дtсно по рtката нагоре за Баш
л и и u а, Чаиро и Белемето (Изл. 21J. Отъ последната 
пжтека малко по-нагоре се отклонява въ дtсно по лtвия 
притокъ на рt1,ан нагоре пжтека къмъ к. е л ь о (Пиляфъ 
тепе), която горе еж.що се разлвоява и изпраща единъ клонъ 

въ лtво къмъ 6 е r о в и u а и Белем ето (Изл. 22). 

31. Елъ-тепе, 2917 м., се изкачва отъ къмъ Струма 
освенъ отъ С в. Врач ъ презъ Спа н 6 пол е (Изл. 30), 
още и отъ Кри в а ли в ад а, желtзопжтна станция на тtсно
колейната линия Радомиръ-Петри чъ, по долината на р. В л а
х и на (долу Кър ки u а) В ъ горния край на тая долина се 
отдtля пжтека (полъ Да у то в ъ връхъ) на лtво презъ 
К е ш и ш ъ - ма н дра къмъ седловината южно отъ Даутовъ 
връхъ, отдето прехвърля въ Б t л а р t к а (0 каден ъ, 
Изл. 13). А въ дtсно се отдtлятъ едно следъ друго пжтеки по 
р. С и нани u а за Синаничкия uиркусъ (Вар о в и та чук а, 
261 О м.) и отъ тамъ въ дtсно като заобикаля чуката на юrъ 
за С пано поле; после пор. Георrий ua за Георrийския 
циркусъ (nеть езера), отъ дето прехвърля презъ гребена 
къмъ Спа н 6 пол е; най-сети-в най-горната пжтека сжщо за
вива на л-всно и излиза въ Влахинския uиркусъ съ Ел те п
с кит t езера, отдето се изкачва въ лъво на седловината 
подъ Уйнатия връхъ и отъ тамъ на Елъ-тепе (или въ Б ъ н
д ери ц а, Изл. 18). 

32. Мелникъ, 722 ж , малко, слупено градче, разположено 
въ едно дълбоко д€ре, съ стотина метра по-низко отъ съ
седнитt баири, на 10 клм. отъ железопжтна станция Ле в у
н о в о (на тъсноколейната линия Радомиръ - Петричъ). 
Слънцето късно огрtва покривитt на кжщитt и рано ве
черь се скрива задъ хълмищата на западъ. като rpte най

много 5-ti часа нрезъ деня. Известенъ като стара крепость 
още въ срtднитt вtкове (дето се е подвизавалъ бълrар
скиятъ войвода Славъ), отъ която и сега еж останали ла 
стърчатъ стени надъ града. Н-вкоrа той е билъ rол"tмъ rрадъ, 
броилъ е надъ 5000 ж. смесено българско и гръцко населе
ние и е билъ търговски и културенъ центъръ съ добре уре
дени училища (тукъ се е училъ и Неофитъ Рилски) и силно 
развито лозарство и винарство. Сега е много западналъ и 
брои само 722 ж., а за негова смtтка се развива Св. Врачъ 
(вж. по-горе), дето е премtстенъ и околийския центъръ. Въ 
него има околu 20 uърквици, а наблизу край града, на из-
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Изл. 33-34 

токъ, на една висока поляна еж разположени сега полураз

рушенитt манастири Св . Спасъ, Св. Харалампи и Св. Никола. 

33. Папазъ-гьолъ, 2230 м. 9 ч отъ Мелникъ. При с. 
Ръженъ, отстояще североизточно 1 ч. отъ Мелникъ, се от
дtля конски пжть, който покрай чешмата Петров а ч е р к а 
минава 1 клм. на заnадъ отъ влашкитt колиби Л о п о в о (на
селени само презъ лtтото) и достига (4½ ч.) седловината 
Демиръ ханъ, кждето е било Старо Лопово. Пжтыъ 
има постояненъ наклонъ до седловината . и върви преиму

ществ~но изъ гористи мtста. Отъ Демиръ ханъ той .1еко 
слиза до 1/ 2 ч. Трит-1\ рtки притоuи на Пири нека Бис
т р и u а .. Нататъкъ върви по долътъ между Трит а върха и 
Цжа но, и по него достига седловината (21; 2 ч . ) Демиръ-капия, 
дето прехвърля отатъкъ и между гроаци слиза на (1 ч.) Па
паз.ъ-гьоль, Изл. 25. 

34. Папазъ-чаиръ - Неврокопъ (29 клм. отъ Мелникъ). 
Едно добре трасирано шосе, съ постояненъ, но слабъ на• 
клонъ, сега на много мtста развалено отъ дъждоветt и рt
кит1; и удобно само за коне и пешоходци, минава край (15 
клм . ) с . 11иринъ разположено на Пиринска Бистриuа източно 
отъ Мелникъ и при прохопа Баба прехвърля гребена, като 
слиза на красивата и обширна поляна Папазъ-чаиръ, отъ 
дето се спуска въ (14 клм . ) гр. Неврокопъ. 

КНИГИ ЗR. ТУРИСТИ И ЛЮБИТЕЛИ HR. ПРИ РОДЯ.ТЯ.: 

Туризъмътъ въ България юбилеенъ сборникъ за 25 го
дишнината на Б. Т. Д. 

Хигиена на туриста отъ д-ръ П. Стояновъ. 

Хорътъ на туристит1,, текстъ отъ К. Христовъ, нотиранъ 
отъ П. Константиновъ. 

Кабиле-маршъ на Ямболския клонъ отъ Б. Т. Д. 

Витоша, научно-популяренъ очеркъ отъ П. Делирадевъ. 

Осогово, научно-популяренъ очеркъ отъ П. Делирадевъ. 

Пжтеводитель за Сливенъ и околностыа, издание на Сли-
венския клонъ Българка отъ Б. Т. Д. 

Български туристъ, месечно списание, орrанъ на Б. Т. Д. 

Младъ туристъ, месечно списание, органъ на Ю. Т. С. 
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YKflЗf\ ТЕЛЬ 
Обикновенитt цифри сочатъ страницата, а попучернитt - номера, 

• на излета. Съкращенчя: в. = върхъ, и. = изворъ, д. = дол1-1на, At. = 
мtстность, р. = р'Бка, с, = село, ц. = циркусъ. 
Ай-гидикъ, 8. 6; 3, 18 Газейска р. 21, 33; 24, 41 
Алексова, р. 7 21 Георгиица р., и. 46; 30, 
Арами бунаръ и. 28, 41> 47; 31, 47 
Бажурска, р. 12, 24 Гпавитt и. 21, 37 
Бански Суходолъ, 8. 14, Глазна р. 16, 29; 18, 31 
27; 18, 32 Голtмо Бtлово, с. 2, 17 
Банско, гр. 11, 14; 15, 27 Голъма Джинджирица 
Баня, с. 9; 2, ,18 8, 22 
Бачев о, с. 3, 19 f олъмата Стража. 8. 23, 
Башлиица, м. ц. 22, 40; 4U; 24, 41; 25, 43; 27, 
30, 47 44; 28, 45 
Баюва дупка, м. 8, 7, 13, Горна Кадийuа, 8. 3, 19 
25, 14, 26, 27; 16, 29; Градево, с. 1, 15 
18, 34 Градишето, л,. 21, 37 

Беговица, м. ц, 21, 39; Гърлото чарко 12, 23 
30, 47 Дагонски колиби 2, 18 
Безбогъ, м. 8. 8, 25, 42; Даутовъ връхъ, 7; 7, 22; 
27, 44; 28, 45 12, 23; 13, 26; 18, 34; 
Белемето, м, ц. 21, 39; 31, 47 
25, 43; 30, 47 Демиръ Капия, 28, 43 
Боздагъ, пл. 7 Демяница, д., р. 21, 36 
Бъндерица, р., д., пол. Джано, в. 29, 45 
8, 10; 14, 27; 17, 30; Дженгалъ, 8. 21, 38; 
18, 31-32 25, 43 

Бtла, р .. и. 6, 20, 7, 22· Джинджирица, Голtма, 
12, 23, и. 24; 13, 25; 8, 22, Малка, 6, 22 
18, 34 Динковъ долъ, 3, 19 

Бълица, с. 2, 18; 4, 19; Дисилица, р., ц. 28, 44, 
5, 20 45 
Бtличко ханче, 2, 18; 4, Добринище, с. 8, 9, 26, 

15;5, 20 43 
Бtлово гара, 2, 17 Добърско, с. 3, 19 
Бtлъ-Искъръ, р. с. 4, 15 Докимо, и. 18, 32 
Валявица, д., р. 21, 38, Драrосиново трионъ 21, 
25, 43 37 
Варовита чука, в. 20, 36 Дръг лише, с; Горно и 
Василакъ, и. 19, 35; 20, Долно, 3, 19 
36; 22, 39 Дълга поляна, м. 17, 30; 
Василачка р. 21, 38 18, 32 
Василашки чукаръ, 8. Електр. централа, 27, 37; 

22, 40 23, 40 
Василевъ гробъ 7 Елъ-тепе, 8. 12, 24; 13, 
Висковото, и. 18, 32 2\ 14, 20; 17, 31, 18, 31; 
Влахи, с, 13, 25; 14, 27; 33/34; 30, 47; 31, 47 

31, 47 Елтепски езера, 13, 25; 
Влахина р. 10, 12, 24; 14, 27; 18; 31 
13 25; 14, '1,7 ; 18, 34; Ечмиища, м. 18, 32, 20, 
31 47 <!6 

Водачи, 11 Жеговото, м. 9, 22 
Върбово кладенецъ, и. Животни, 9 
12, 23; 13, 24 Засека, м. 8, 22 
Върлата скала, 8. 20 36 Извора, м. 14, 27; 17, 
Газеи, 8. 24, 41 31; 18, 33 

Изворитt, гара 1, 15 
Изворитъ, м., и., 1,1, 12,. 
23; 13, 24; 14, 25; 17, 30 
Изгоряла ба чия, м.18, 33 
Изтокъ, р. 11. 23 
Икрица 1Икришча), м •• 
р. 18, 32; 20, 36 
Илиина р. 3, 18 
Илионъ мостъ 21, 31 
Илязовото м. 9, 22 
И нчова ливада, лt. 12, 23 
Иотковото, м. 8, 22 

Кабата, м. 18, 33 
Каймакчалъ, 8 . 23, 24, 
42; 25, 43; 27. 44 
Казана, ц. 14, 27; 17, 31; 
18, 34 
Калцърма, в. 10, 18, 34; 
19, 36 
Калугерица, м. 10. 22; 

12, 24 
Калугерова вада, 18, 32 
Калята -''· 12, 23 
Каменити дупки, ц. 10, 
12, 24; 13, 25, 14, 26, 
18, 34 
Каменица, 8. 21, 39 
Каменица, пол. 14, 26; 
16, 29 
Каменичка р. и ц. 29, 45 
Карагонско, м. 16, 29 
Караманица, м. 20, 36; 
21, 37 
Каранджиова бунка, .\f. 

25, 42 
Карантията, лt. 21, 36 
Катраницата, м. 10, 22; 
12, 24 
Кельо, в. 30, 47 
Кешишъ мандра, 31, 47 
Кильотица, м. 23, 40 
Конарево, 8. 23, 40 
Конарницитt, м. 12, 24 
Колешница, р. 2, 18 
Кралевъ дворъ, 8. 25, 43 
Кременски ез. и ц. 25, 
43; 29, 45 
Кресна, с. 8, 22; 
Крива в алта, ез. 25, 42; 
27, 44, 28, 45. 
Крива Ливада, с. 13, 25; 
14, 27; 31 , 47 
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'l<утела 8. и ц. 14, 27; 17, 
29, 31; 18, 34 

:къокица р. 46; 31, 47 
Къркъма ез. 20, 36 
Левуново, с. ~; 32, 47 
Л иляково, с. 30, 46 
Лжnжене, с. 14; 2, 17 
Малка Джинджирица, м. 

9. 22; 12, 24 
Малката стража, 8. 24, 

41 
.Монастиръ Рила, 3, 18 
Мангъръ-тепе, гол·tмъ, 

8. 24, 41 
,. ,, малъкъ, в 21, 

~8; 24, 42; 25, 43 
Мелникъ, гр. 32, 47 
.Места, Бtла и Черна, 
м. р. 2,17 
Мехомия, гр. вж. Разлоrъ 
Мехом. Суходолъ, лt, в. 
-6. 21; 12, 24; 13, 24, 14, 
26; 18, 34 
Мечата дупка, пещ. 11, 

23 
Мече чешало, м. 17, 30 
Минерални богатства 9 
Минерални извори 9 
.МОзrовица, м. 21, 39 
Муратовъ 8. 7 
Муртини бани 2, 18 
Мусала, 8. 5, 20 
Мъртва поляна, м. 20, 
36 

Неврокоп1е, гр. 8, 9, 34, 
48 
Недобърско, с. 3, 19 

Окаденъ д ц. 7, 22, 12, 
24 
Окаденина р. 12, 24 

Папазrьолъ. ц. ез. 8, 21; 
38, 25, 42; 29, 45; 33, 4~ 
Папазъ-чаиръ л,. 38, 48 
Парилска седловина, 7 
Перлешъ, м. 28, 44 
Пещеритt м. 18, 32; 20, 

3G 
Пиновото, м. 25, 42; 27, 
44 
Пиринъ 8. 7, 15; 7, 22; 

12, 24 
Пиринъ с. 34, 48 
Пиринска Бистрица, р. 
21, 39; 25, 43, 46; 33, 34, 
48 
Плешка поляна, 10. 22 
Плешки кладенецъ м. 
45, 42 

50 

Плешки ливади, м. 25;, 
42 
Полежански езера. 2 5 
43; 27, 44; 23, 45 
Полянитt м. 12, 24; 13, 
24. 25 
Пончина могила. м. 17, 
30 
Попова трионъ, 17, 29; 
18, 31 
Превала 21, 38 
Преа'tлъ 7, J , 15; 7, ·21; 
8, 22; 9, 22 
Просеченъ камъкъ, лt. 
23, 4,; 25, 42; 25, 42 
Пърнжеро 8, 22 

Равнако, м. 10; 19, 35 
Равно боре, .м. 13, 24; 
14, 25; 16, 29 

Разлоrъ, котл. 13 
Разлоrъ, гр. 11, 15; 6, 20 
Растителность 8 
Ретижа р. 25, 43; 29, 45 
Рибно езеро въ Бънде-
рица 18, 35 
Рибно езеро въ Васи
лц.къ 2t, 39 

Рила, пж.теки презъ Р . 
3, 4, 5, 18 и сл. 

Рилски манастиръ 3, 18 
Рустолово чарк ь 12, ~3 
Самоковъ гр, 4, 19 
Саровица, м. 11, 23 
Сарж-rеолъ, м. 5, 20 
Св. Врачъ, с. 9. 13, 25; 
21, 38; 22, 40; 30, 46 
Св. Врачка Бистрицар. 

10, 21, 38; 2°, 40; 30, 46 
Са. Иванъ 25, 42 
Св. Никола р. и мон. 
27, 44 
Семково, м. 4, 19 
Симитли, с. 9, 10, 1, 15 
Синевицитt лt. 11, 23 
Ситанъ. м. 18, 32 
Ситанъ rрадъ, 5 
Ситняково, .Jlt. 5, 20 
Спано поле, 10, 13, 25; 
19, 36; 30, 47; 31, 47 
Спропадналото, м. 11, 

23 
Стойчово изворъ, и. 19, 
29 
Стожа, с. 30, 46 
Стражитt (вж. Голtма
та и малката С.) в. 24, 41 
Струма, р, 6, 7, 9, 46 
Суходолъ, лt, д. в. 13, 25 

Суодолъ, бански, в. д. 
17, 29 
Суходолски дупки {вър-
топи) 14, 27, 17, 30 
Суходолски стълби, 13, 
25 
Сърбиново, с. 9 

Тевнишка чешма, и. 13, 
24; 14, 25 
Тиацитt, л,. 21, 38 
Тодево трионъ, 25, 42 
Тодоринъ върхъ, ll, 19, 
34, 35; 22, 39-40 
Тодорини езера 19, 35, 
22, 40 
Тодорова орница, м, 21, 
37 
Тременщица, кол. 30, 

47 
Трионска поляна (лива„ 
ди), м. 23, 41, 24, 42, 

27, 44 
Тръстеника, м. 2, 18 

Уйнати връхъ, 19, 34 
Уплетъ, м. 7, ~о 
Усипа, л,. 20, 36; 21, 37 
Ути" ит't, 23, 40; 24, 41, 
25, 43; 28, 45 

Хайдушка чешма, и. 13, 
23 
Хвойнача, м. 17, 30, 18 
35 

Циганско кладенче, 21, 
37 
Църнако, л,. 13, 24; 14, 
25 
Църна могила, м. 17. 30 

Чаиро, м. 10, 21, 39; 30, 
47 
Чало, м. 25, 43 
Чамъ курия, .м. 5, 20 
Чисто тепе, в. 2, J7 
Чучуритt. м, и. 14, 27; 
17, 30; 18, 32 

Шилиrаришка, м, 18, 32, 
20, 36 

Юленъ, м, 23, 40 
Юндола, At. 14, 2, 17 
Юрумкичалъ, 8. 5, 20 

Ябълчицата, м. 28, 45 
5!деница, р. 2, 17 
Яза, р. 6, 20, 11, 23 
Якоруда, с. 14, 2, 18 
Яловарника, м. 16, 29 
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! НАРОДНО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО Е . . . . 
~ ,,&АЛКАНЪ - ЖИВОТЪ" [ . . . . 
: ВЪ СОФИЯ : . . . . . . . . : * : . . . . . . . . 
: ОСИГУРОВКИ ПО „ЖИВОТЪ И ЗЛОПОЛУКR" : . . 
: ПО ВСИЧКИ ВИДОВЕ КОМБИНfЩИИ : . . 
: И ВЪ Рf\ЗНИ Вf\ЛЮТИ. : . . . . . . : * : . •· . . . •· 
: Особено изгодни условия за осигуряване на ту- : . . 
: ристи по отд'Блно или групово срещу „Злопо,-- Е . . . . 
: лука" безъ медицински прегледъ, съ покриване :-
• . 
: специално туристическия рискъ, включително и : . . 
: риска отъ умишлено, предумишлено и случайно : . . 
: убийство. : . . 
: Осигурениятъ при „Балканъ" туристъ бива : . . . •. 
: по-смелъ и по-безгриженъ, когато скита изъ : . .. 
: балкана. :; . . . . 
: Премиитв еж извънредно ниски, а за груповитi,. :: . . 
~ осигуровки се прав.и отбив:ь. ~ . . 
: По-подробни разяснения при вс'l,ко запитване :. . . 
: даватъ дружественитt. . д'Бятели и11и са мат.а Дирек- : . . 
: ция въ София, площадъ "f\лександърrь 1" № 6, : . . 
: телефони 55, 840 и 1,290. : . . . . . . . . . . .............................................................................. 



Стиrнахъ 
благодарение доброто качество 

на екипировката отъ 

СПОРТЕНЪ Мf\Гf\ЗИНЪ 

Mf\PKO КОСТУРКОВЪ 
СОФИЯ - БУЛЕВR.РДЪ „ДОНДУКОВЪ" 24. 

Искайте безплатно каталози и ценоразписи 

за зименъ и летенъ спортъ и туризъмъ. 



,,0 Р Е Л Ъ" 
Българско Общо Застрахователно д„во 

Основано презъ 1914 година. 

Капиталъ и резерви надъ 20,000,000 лева. 

Първостепенъ застрахователенъ институтъ въ Бъл

гария съ широки международни презастрахова

телни и банкови връзки. Интересит't на застрахо

ванит't при Д-во .Орелъ" еж напълно обезпечени. 

КЛОНОВЕ : 

ЖИВОТЪ, ПОЖRРЪ, ЗЛОПОЛУКR, ТРRН

СПОРТЪ, КРRЖБR чрезъ взломъ. 

На осигуренит't по клона .Животъ• по специал

ниrt таблици съ участие въ печалбит't Д-вото 

раздава rарантиранъ дивидендъ, който почва съ 

10 °10 отъ годишната премия и достига до 45°/0 

отъ сжщата. 

Главна Дирекция въ София. 

Телефони: № № 594 и 1917. 

ПРЕДСТ RВИТЕЛИ 

въ всички градове и по-rолвми села. 



Банско Градско Общ. Управление 

Бf\НСКО 
е най-близкиятъ и красивъ градецъ до Пирина. 

Тойе едничкиятъ изходенъ пунктъ за централния 

му дiшъ. Свързанъ е съ редовни автомобилни 

съобщения съ гара Изворитi; (Симитли) на тi;сно

колейната линия Радомиръ - Петричъ и съ 

гара Лжджене, последенъ пунктъ на полунор

малната линия Сарамбей-Лli'iджене IЧепинско). 

Градътъ е отлично освt.тленъ съ електричество. 

Гости отъ вънъ могатъ да намt.рятъ удобни и 

хигиенични квартири за лt.туване при много 

евтини наеми . Желающитt. квартира могатъ да 

се отнесатъ за сведения до клона отъ Бълг. 

Турист. Д-во • Елъ-тепе • въ града. 

Близко до града се намиратъ красиви мt.ста за 

разходка и почивка. На 2 клм. югозападно отъ 
града, въ лt.во отъ пжтя за Бъндерица и 

Елъ-тепе, всрt.дъ чудно хубава борова гора 

се намиратъ хладни минерални извори, дето 

уморения туристъ може да направи осевжителна 

баня. Близостыа на боровата гора до града 

прави въздуха чистъ и свежъ, напитъ съ бо

ровъ дъхъ. Човt.къ се чувствува бодъръ, леко 

се диша. 



НАЙ•ВА~НО! 
Н/\Й-КЖСИЯ ПЖТЬ, УДОБЕНЪ И СЛОЖЕНЪ 3 1\ ПИРИН/\ 

Е ПРЕЗЪ БННСКО 

ПРИ 

дАЗАРЪ П. IIYMAHOBЪ 
ЩЕ Нf\М1>РИТЕ ВИН/\ГИ ПРЕВОЗЕНЪ ДОБИТЪКЪ ДО 

ВСИЧКИ M1>CTI\ ВЪ ПИРИН/\. 
= ЖИВ1>Е БЛИЗУ ДО ТУРИСТИЧЕСК/\Тf\ СПI\ЩIЯ . = 

НЕ ПИТАЙ СТАРО, А - патиnо ! 
KF\ЗBF\ БЪЛГf\РСКf\Тf\ Hf\POДHf\ ПОГОВОРКА. 

ЕТО ЗАЩО Cf\MO ВЪ ФОТОГРА.ФИЧЕСКИЯ 
скпядъ 

,,РЕМ &РАНДЪ" 
' ГРRФЪ ИГНRТИЕВЪ № 2, СОФИЯ 

Hf\ БИВШИЯ ФОТОГРf\ФЪ С. ПОПОВЪ 
ВСоКИ ЛЮБИТЕЛЪ И ФОТОГРF\ФЪ ЩЕ НF\
МоРИ ИЗП ИТF\ НИ И ДОБРО KF\ЧECl ВЕНИ 

ФОТО-Мf\ТЕРИЯЛИ 

ПОРЖЧКИ ОТЪ ПРОВИНЦИЯТI\ СЕ ИЗПЪЛНЯВ/\ТЪ 

Н/\Й-ДОБРОСЪВЕСТНО И RKYPI\THO. = 

.....................................................•. 
РАзпоrъ 

ВЪ Кf\ФЕНЕ „БЪЛГRРСКИ ТУРИСТЪ" 
на 

nАЗАРЪ х. АНrЕповъ 
срещу основното училище на „Пазара 11 , всt.ки туристъ и 

пжтникъ ще нам'Бри най-хубавото чисто натурално нафе, 
приготвено отъ вешатс1. ржка на бай Лазара. 

Отбийте се и опитайте. 



.:••········································································: 

1· въ мшf и~ : :с:и~ъ ~ :о~чдковъ 1 . . . . 
: ГР. Бfl.HCKO : . . . . 
: ще нам-врите винаги художествени снимки отъ : 
: Пирина, фотографически материяли, както и : 
: разни хранителни продукти, нуждни за излети. : 
: Цi,ни най-износни : . . . . ............................................................................ 

СЛF\ДКF\РНИЦF\ и КАФЕНЕ 

,,ПИРИНСКИ ТУРИСТЪ" 

на БОЯНЪ Н. х. ВЪЛКАНОВЪ и Г. УЛЕВИНОВЪ 

ГР. Бf\НСКО 

Туриста ще намi,ри разни пр-всни сладкиши. Тукъ 
се прави отстжпка върху консумацията на м-вст
ния клонъ отъ Б . Т. Д-во за • Фонда Хижа" въ 
Пирина. Искайте отъ съдържателитt 1етрадк.а1а 

за вписване консумацията . 

1····;;;;~~~i~~~~ii~~~;~~i!~;;~~~:·· 
. . . . . . . . . . . . 

гр. Банско 

Туриста ще нам"Бри тукъ бърза и здрава 
работа . ............................................................................. 
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~ СУПИ И &У nйОНИ „KNORR" 3 
Е ФРУКТОВИ БОНБОНИ ЗR ЛИМО- ~ 
~ HRTR „DEZI". НЕЗRМ1>НИМИ ЗR 3 
С: ПЖ.ТЬ, КУРОРТЪ, ТУРИЗЪМЪ И ;] 
Е ДОМRШНО УПОТР1>БЛЕНИЕ. ~ 

~ ГЛRВЕНЪ ДЕПОЗИТЪ 3. 
Е „НRРОДЕНЪ СRНИТ. МRГRЗИНЪ" ~ 

~ СОФИЯ, УЛИЦR ВИТОШКR № 34 в 

Е ~ 
Е ~ 
Е ~ 
Е ~ 
iJUUUUUUUUUUUUUIUUUUUUUUUUU~Uti 

ТУРИСТИ, ПЖТНИЦИ И МЕРАКЛИИ 

ПРИ ПРЕСТОЯВF\НЕТО въ rp. Рf\ЗЛОГЪ 

ВЪ PECTOPflHTfl и ПИВНИЦR.Тfl 

,,БR ТЕМ БЕ РГЪ" 

на Атанась rрьичаровь и с-ие 

винаги ще нам-врите най-хубавото, чисто и на

турално пиво, разнообразна, здрава и вкусна 

храна, пр-всно и кисело мл-вко, доброкачествено 

сирене и прi;сенъ балкански кашкавалъ 

........................................................................ 



~ 
............................................. ~~ ............................... . 
...... ФОТОГРf\ФИЧЕСl<И .. f\РТИl<УЛИ. , .... it 

• = ГРRМОФОНИ = =i ~1 ГРRМОФОННИ ПЛОЧИ j 
~! И ФРRНЦУСКИ РRДИR \ 

!1 БР!\ТЯ ЕЛИЕЗЕv:.и СОФИЯ - РУСЕ. !! 
•-----~~~--~• 

РАзпоrъ 

ВЪ СЛАДКАРНИЦА и БОЗАДЖИЙНИЦА 
,,ПИРИНЪ" · 

на 

&ОРИСЪ АТ. rРИrОРОВЪ 
на площада въ центъра на града ще намt.рите 

винаги екстра студена, ледена БОЗR, разни ви

дове пръсни сладкиши и първокачес1вено 

КИСЕЛО МЛ'БКО. 

~ 
PAЗIIOrъ 1 

Хотеnъ Търrовски и rостиnница 
на Никола Ст. Чилевъ 

ще намt.рите ново-елегантно мобилирани стаи, 

IL 
електрическо осветление, добра прислуга и ви- I 

~ наrи доброкачествена и вкусна храна. ...J, 



illlllё~l;~l~;l~l~l~l~;ll~llil~;l;;;l~l~l~l~~;l::i~~l~~i~l~l;l:11111! 

__ I======_ Xne~; ;т:::а Ф::;:;р~nъ" • 
на ИВf\НЪ Г. УЛЕВИНОВЪ -

ГР. БННСКО 
-

~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

[!1 [!1 

Мf\Гf\ЗИНЪ ,,ЛОЗЕНГРf\ДЪ" 
Hf\ 

ДИМИТРЪ АВР. БИЗЕВЪ и СИИЪ 
ГР. БАНСКО 

ще намlэрите винаги разни съестни продукти 

и вс'l,какъвъ видъ санитарни материали и др . 

ЦЕНИ износни 

00 [!1 

1"""""'";~;~;;;~~1;:::::;:"""""""I 
ГР. БННСКО 

Туриста ще бжде задоволенъ напълно 

= Работа прецизна и чиста = 

-

~1,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 



Туристи, 

пж.тници и любители на природата, без

съмнено и това лi;то всички, които сте 

идвали въ Разлогъ и обхождали див

ниятъ и величественъ Пиринъ, а и онt.зи, 

които до сега не еж се радвали на не

говото величие и красота, ще пожелаятъ 

непремt.но да го посетятъ. 

При отсеждането въ гр. Разлогъ изпол

звайте случая да се отбиете въ 

КНИЖf\РНИЦf\Тf\ 
Hf\ 

ПЕТРЪ ЦВоТКОВЪ 

намираща се на пазаря, въ центъра на 

града, дето ще намt.рите освенъ всички 

книжарски артикули и 

картички, представляющи сним

ки отъ най-дивнитt» кжтове на 
Пиринъ, rp. Разлоrъ и 

околностьта 



ТУРИСТИ, 

ВЪ ДУПНИЦf\ Cf\MO ПРИ ТУРИСТА 
Мf\ЛК.И Рf\К.Ъ ЩЕ НАМ1SРИТЕ ПРО· 

ЧУТИТ1S ДУПНИШК.И КЕБАПЧЕТА И 

Зf\КУСЮ-1 НА CК.f\Pf\. 

\ 

1 ~;;;;;;;;;~~~~~~~~~===~~ 
~тттттттттттттттттттттттттттттттттттт~ 
е :» 
1 РАэпоrъ ~ 
е :» 
1 КОИТО ИМf\ ДОБЪРЪ ВКУСЪ И ЦЕНИ ЗДРR- ~ 
е ВЕТО СИ ВИНf\ГИ ЩЕ ГЛЕДf\ ДА СИ Нf\Бf\ВИ :Э 

1 ОТЪ Нf\Й-ХУБRВИЯ И ВИНRГИ,ПРЕСЕНЪ ~ t ХЛ1:»БЪ, н TRKR еж.що симидъ и ДОВРО- ~ 
е Кf\ЧЕСТВЕНИ СУХRРИ, Нf\МИРRЩИ СЕ ВЪ ;э 
е :» 
! хn&&ОПЕКАРНИЦАТА 1 
е Hf\ :» 
J БРАТИ Я ИВ. ТУМ БЕВИ 1 
е :» 1 ВЪ ЦЕНТРR Hf\ ГРRДR ДО ХОТ. ТЪРГОВСКИ. ~ 

е"="=============>====-:» ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ТУРИСТИ, 

МИНАВАЙКИ ПРЕЗЪ ДУПНИЦR Hn ПЖТЬ 
ЗА РИЛR И ПИРИНЪ ЩЕ НМ~1:»РИТЕ ВЪ 
КОЛБRСНИЦRТf\ на Вf\СИЛЪ 3. ПRВЛОВЪ 
ВЬ ЦЕНТЪРА Hf\ ГРRДА, ВСИЧКИ ПРЕСНИ 
КОЛБАСИ, САЛRМИ, СИРЕНЕ, Кf\ШКАВF\ЛЪ. 

МЕДЪ И ДР. 

\ 
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NIECA:aHfiЦA 1 
3 ВЪТIКАН Ъ Н. :х. ВЪТII<АНОВЪ 

3 
fIPfi ,,cтAPfi$'1: ВАТ.А~Ч.~$1" - rP. BAf{Cl{O ~ 

1 ..... :~:~.~.::::::::~:.:~:~~:~:!.~~~:.:::~~~~: .. ...1 

ХОТЕдЪ „ПИРИНЪ" 
нн 

М. СЖ&ЕВЪ 

ГР. Бf\НСКО 

Добре обзаведенъ съ чисти легла, гостилница 

съ вкусни ястия и кафене, прислуга акуратна. 

Намиратъ се винаги и сухи продукти за ядене -
саламъ, кашкавалъ, прt.сно масло и пр. 

ЛАЗАРЪ КАФЕДЖИЙСКИ 
ГР. БАНСКО 

Специалистъ майсторъ на каучу~ови сандали, 

извънредно удобни за планината - не се хлъз

гатъ по трева и скали - не потятъ краката. 

ЦЕНИ УМ,ЬJ.-»ЕНИ 



При Вашитrь излети пред
почитайте sинаги прrьсни 

и доброкачествени мате

риали, които може да си 

доставите само оm'Ь 

Фотоrрафическия 
Скпадъ „АРТОСЪ" 

на НИК. ДЮЛГЕРОВЪ, 

площад'Ь „Александ'Ьр'Ь /", 
№ 4 срещу двореца. 

Склада разполага С'Ь ма
териали за фотография 

оm'Ь в с и ч ки реномирани 

фабрики. 

Придворна Печатница - София. 
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Стр . 1 

17 
36 

74 

102 

ЗАБЕЛЯЗАНИ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ 

Ред I Напечатано ! Да се чете 1 По вина на 

4 и 5 
маршру-

тна_ скица 

12 

над заг-

лавието 

най-голямото 

Брежани 
и в кърпа е могло 

да се НОСИ 

най-големият редактора 

Брежане автора 
,,и в кърпа е мо-

гло да се носи" 

(От в. Бански су-
ходол до х. "Вих-
рен" виж маршру-

та на стр. 108 в 
обратна посока) 



==---_) 






