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Връх Каменица е петият по височина в Пирин — 
2822 м (според някои дори 2835 м). Намира се на стра-
ничното било, което се отделя на юг от централното 
било при връх Кралев двор (2680 м). Той е внушителен 
каменен масив. който господствува над цялото стра-
нично било, поради което то е наречено на него. Това 
било е най-дългото странично било на Пирин. Според 
проф. Г. Георгиев дължината му не надминат 15 км, но 
измерено по най-новите карти, то е дълго 22 км.

Наименованието си върхът очевидно е получил 
както поради гранитния състав на масива, така и по-
ради острите скални форми, каменни блокове и сипеи, 
конто го обхващат от всички страни. Поради това, ко-
гато се гледа отдалеч, прави впечатление на монолитен 
каменен масив, гордо извисил чело над дълбоките цир-
куси и долини, които го обграждат.

Започвайки от Кралев двор, остро изрязаното гра-
нитно Каменишко било рязко се снишава към Кра-
левдворския превал и образува проход, през който 
преминава пътеката от Тевното за Митревото езеро и 
Демиркапия. След това билото постепенно се пови-
шава, за да достигне връх Смирненски (2670 м), все 
още известен като Малка Каменица. Сега на този връх 
е монтиран голям железен макет на електропровод за 
високо напрежение, символ на производството на за-
вод „Христо



4

Каменица зиме
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Смирненски" и на патронажа, който този завод е поел 
над върха в памет на безсмъртния пролетарски поет.

Следвайки южна посока, след връх Смирненски 
билото отново се снишава, преминава през две внуши-
телни скални групи и стръмно се издига до самия връх 
Каменица, на най-високата точка на който се намират 
стара триангулачна и каменна пирамиди. Но върхът не 
е само връхната част, а целият масив, който извива на 
запад и северозапад и завършва с една скална грама-
да, издигаща се внушително над Белемето. Между тази 
най-западна част на върха и най-високата му точка на 
билото се редят три последователни чучки от грамадни 
гранитни блокове, под всяка от които надолу към цир-
куса се спускат шеметно сипеи и улеи, в някои от които 
повият сняг винаги заварва стария. Това западно про-
дължение на върха го оформя като двоен масив, кой-
то изпъква особено ясно, когато се наблюдава откъм 
Тевното езеро. Върхът е известен най-много именно с 
изгледа си откъм това езеро.

От пирамидата Каменишкото било стръмно се 
спуска в южна посока до превала, който се образува в 
подножието на безименното връхче, затварящо от из-
ток долината на Беговица. След него билото продължа-
ва с остро изрязани като триони скали и достига връх 
Яловарника (2785 м). Той е също внушителен каменен 
гигант, оформен като двоен връх. Най-високата му точ-
ка е на североизточната част. Северозападната част е 
отрязана от север и е недостъпна от тази страна.



6

Яловарника и Зъба, гледани от долината на Беговица

От Яловарника билото взима западна посока, спу-
ска се стръмно до седлото между този връх и връх 
Зъба, който се издига на билото на около 2670 м. Точ-
ната височина не е дадена досега, тъй като този връх 
получи наименованието си неотдавна от туристите и 
това наименование още не е отбелязано официално. Но 
то е толкова сполучливо, че трябва да се възприеме и 
официално. Върхът действително прилича на остър ку-
чешки зъб.
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особено гледан от долината на Беговица и Кукленското 
езеро.

След Зъба билото се спуска наново и достига пре-
вала, през който преминава пътеката от хижа Пирин по 
Средната река за хижа Беговица, след който взема по-
степенно югозападна посока и изкачвайки се, достига 
връх Куклите (2687 м). Всъщност това е една поредица 
от грамадни скални фигури с най-причудливи форми, 
които, гледани от север, от долината на Беговица и най-
вече от лежащото под тях Кукленско езеро, наподобя-
ват поразително силуетите на кукли в разнообразни 
пози, което вероятно е дало и наименованието на тази 
част от билото. (На много места народът нарича такива 
зъбести скалички кукли.) Тук то има почти западна по-
сока. Преди да се спусне към широкия тревист гръб на 
Солището, от билото на юг се отделя масивът на връх 
Голена (2652 м). Името си е получил от голото си теме, 
което го характеризира в групата на Трите върха, как-
то населението от Санданския край нарича Яловарни-
ка, Зъба и Голена. Последният спуска стръмно своите 
склонове на изток над долината на Средната река, а на 
юг и запад — над долината на Крайната река.

Солището е широка и дълга билна гърбица с по-
сока изток-запад. Това огромно пасище някога е било 
център на залагане сол за многобройните стада, които 
са пасли наоколо — оттам е и наименованието му. Раз-
витието на скотовъдството, на което отново се обръща 
внимание, вече връща ваклите стада по тези места, от-
където бяха изчезнали. Сега често тук могат да се чуят 
мелодичната пе-
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сен на овчарския кавал и бодрият приглас на медните 
звънци.

Докато от юг Солището е чисто и открито паси-
ще, от север и северозапад то е стръмно, обрасло в гъст 
клек, на места прорязан от стръмни сипеи и скали. В за-
падния му край, там където билото отново взема южна 
посока, преминава пътеката от хижа Пирин по Край-
ната река и Кельова мандра за долината на Беговица 
и хижа Беговица. Оттук билото започва постепенно да 
се възвишава, преминава последователно през трите 
малки голи връхчета, които нямат никакви характерни 
особености, и достига връх Кельо, на който се нами-
ра остатък от малка триангулачна пирамида. Въпреки 
това височината му не е точно дадена, но като се има 
предвид, че е малко по-нисък от следващия Коцов гроб, 
той е около 2450 метра. Върхът е целият обграден от 
широки полета дребен камъняк, които отдалеч го пра-
вят да изглежда като келяв. Вероятно това е станало 
причина да получи наименованието си. Понеже върхът 
е над изворите на Крайната река, някои наричат реката 
Кельова река, а мандрата, която се намира по надолу — 
Кельова мандра.

На запад от връх Кельо билото спуска разклонени-
ето Плавилото, достигащо чак до хижа Яне Сандански 
(Попина лъка). В горната си част то се нарича Котари-
те. Това наименование идва от многото кошари, които 
някога е имало тук, наричани от овчарите котари. Раз-
клонението разделя долината на река Разсланковица от 
долината на Крива река, ляв приток на Беговица. През 
Кота-
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рите преминава старият винарски път от долината на 
Беговица за гр. Мелник.

От връх Кельо билото продължава на юг към Коцов 
гроб (2462 м). Очевидно наименованието му е свързано 
с някакъв смъртен случай. Редуват се тревисти площи 
и широки каменисти хармани. Върхът е най-високият 
след Голена и оттук нататък всички следващи върхове 
по Каменишкото било намаляват височината си.

От Коцов гроб билото прави лека извивка на юго-
изток и след едно малко възвишение се спуска спокой-
но към Стефанов връх. Прели да го проследим нататък, 
трябва да отбележим, че малко на запад от Коцов гроб 
се отделя друго разклонение на билото към връх Елен 
(2033 м) и следващия го връх Пиляфа, а на юг от връх 
Елен следва обраслият в клек рид, който продължава 
до връх Соколова скала, разделящ долините на реките 
Бялата и Черната вода.

Стефанов връх има куполовидна форма, поради 
която характерно изпъква, гледан от юг. На челото си 
има туфа клек, който оттук нататък завладява билото. 
Този връх е добре известен на местното население, тъй 
като е свързан с едно предание:

По тия места пасъл някога говедата на бея един здрав бъл-
гарин от петричките села, който се казвал Стефан. По същото 
време в околността бил известен със своята сила и майсторство в 
борбата един арапин. Целият край треперел от този пехливанин и 
никой не смеел да му излезе насреща. Един ден говедарят Стефан 
се явил при бея и поискал да му разреши да се срещне на борба 
със страшния арапин. Беят се съгласил. Срещата се състояла на 
поляните при изворите на река Бялата вода. Стефан цял треперел 
от страх и напрежение. Но като успял да хване арапина, той
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напрегнал всичките си сили, вдигнал го цял над главата си и с та-
кава сила го ударил в земята, че арапинът не мръднал. Уплашил се 
страшно Стефан, загдето убил арапина, страхувал се, че беят ще 
заповяда да го убият и затова побягнал право нагоре към върха. 
Изкачил го на един дъх и останал да се укрива по цялото било. 
Но беят пратил да го намерят и му съобщят, че заради голямата 
му сила му прощава убийството на арапина, който бил погребан 
близо до мястото, където се състояла борбата. Това място отто-
гава и досега се нарича Арапски гроб, а върхът над него нарекли 
Стефанов връх. Местното население дори нарича цялото било до 
връх Кельо Стефанов рид.

Стефанов връх е твърде обгледен. От него като на 
длан се очертава цялото Петричко поле със сребристата 
лента на река Струма и насреща планината Беласица, а 
мелнишките пирамиди изглеждат като бели жилищни 
блокове над зелени градини.

Оттук Каменишкото било, вече обрасло в клек, за-
вива на югоизток, като стръмно се спуска към мест-
ността Белите камъни, наречена така поради многото 
камъни от бял варовик. По чистите от клек места не е 
трудно да се слезе до тази местност, а оттук, като вни-
мателно се търси пътеката през клека, да се слезе под 
Кельова мандра в долината на Крайната река.

След Белите камъни по билото следва връх Чатал-
чучур. Движението към него по билото е много труд-
но, без път, сред непроходим клек, а после през гората. 
Така и по цялото било и след Чатал-чучур, докато се 
пресече пътеката, конто слиза от Кельова мандра за Ло-
повската поляни, през която преминават както старият 
път от хижа Пирин за Мелник, така и пътят от същата 
хижа за горското стопанство Лопово, от което има ка-
мионен
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път за Мелник. По този път сега извозват екскурзион-
ните групи от Мелник за хижа Пирин.

Лоповската поляна носи името си от старото влаш-
ко селище Лопово, което някога се е намирало наблизо 
под нея и западно от постройките на сегашното горско 
стопанство. Тази поляна е доста обширна, а пролет е 
потънала в цветя. Хубавата паша тук, а също и по-ната-
тък но билото, привлича стадата и затова в гората нао-
коло има доста кошари.

От Чаталчучур през Лоповската поляна по-нататък 
Каменишкото било има почти югоизточна посока. От 
Стефанов връх почти до Кукленската поляна в по-го-
лямата си част то е обрасло с борова и смърчова гора. 
На места има открити пасажи. От връх Кукла и Куклен-
ската поляна иглолистната гора постепенно минава в 
смесена с бук, а след това става изцяло букова. Макар 
че брадвата жестоко е навлязла и тук, това, което все 
още може да се види, достатъчно красноречиво говори 
какви идеални условия са представлявали тези гори за 
действията на македонските четници преди Освобож-
дението, след това за четите на Вътрешната македонска 
революционна организация, а преди 9 септември — за 
партизаните от Пиринския край.

Според всички карти върхът, който следва по би-
лото след Лоповската поляна, се нарича Демирхан. Но 
според местното население върхът, на който се намира 
дървената пирамидка, се нарича връх Томан, а Демир-
хан е цялото било, което започва от връх Томан и про-
дължава на югоизток, като преминава през една скална 
чучка и образу-
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ва седло между нея и другото малко връхче и завършва 
със седловината в подножието на следващия връх Лис-
та поляна.

Местното население обяснява наименованието 
Демирхан с това, че някога по тези места имало хано-
ве, където била складирвана желязната руда, която ко-
паели към Демиркапия и Демирчал. Но едва ли в това 
обяснение може да има нещо вярно, защото няма ни-
какви видими данни, от които да може да се съди, че 
по посочените места е била добивана желязна руда и 
тя е пренасяна през билото на Демирхан. Освен това в 
старите карти върхът е отбелязан като Демирчал, а не 
Демирхан. Не е изключено промяната да е направена 
погрешно, когато Янузов рид (от централното било) е 
бил преименуван на Демирчал.

За да се продължи по билото от седловината под 
връх Листа поляна, трябва внимателно да се намери 
пътеката, скрита под смриката, която гъсто е покри-
ла терена между смърчовете. Движението без пътека 
е много досадно. Пътеката следва северния край на 
смърчовата гора — на границата между нея и буковата 
гора. Целият връх е обрасъл със смесена гора и почти 
е без открити места. Той всъщност е от три последо-
вателни чучки, обхванати от всички страни от гората, 
която на места е трудно проходима поради нападалите 
дървета.

След последната чучка не след дълго се излиза на 
широка билна поляна. Тя е обградена от север е хубава 
букова гора, която по продължение на билото се смесва 
със смърчовата гора от източната и южната страна на 
насрещния връх. Този връх
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се нарича Кукла, а поляната пред него Кукленската по-
ляна. Целият връх е обрасъл с растителност, която не 
позволява да се наблюдават скалните образувания, ко-
ито вероятно някога са дали наименованието му.

От връх Кукла билото завива право на юг. Може 
да се каже, че пътека за изкачване към върха и по-на-
татък по билото няма, тъй като само на моста могат 
да се открият необрасли остатъци от билната пътека. 
От върха билото продължава с много разклонения от 
двете страни, т. е. на изток и на запад. Така то стига до 
последния връх на Каменишкото било — връх Черна-
та скала, намиращ се точно на запад, извисен над село 
Пирин. След този връх билото прави две разклонения и 
постепенно се снишава, за да изчезне в хълмовете пре-
ди равнината, покрити от субтропични храсти и дива 
смокиня.

След казаното дотук Каменишкото било може да се 
характеризира така: в началото си то има чисто алпий-
ски характер — високо, много насечено, с остри форми 
и на места с почти отвесни гранитни скали. В тази си 
част то е величествено и диво. По красота и въздейст-
вие не отстъпва на карстовата част от главното било. От 
Кралев двор до Куклите и Голена то е от гранит. След 
това следват големите тревни площи на Солището, а 
по-нататък към връх Кельо тревните площи се редуват 
С по-големи или по-малки хармани от дребни огладени 
каменни блокове. Коцов гроб е от кристалинни шисти. 
На места се появяват и мраморни прислойки и в тази 
структура, примесена отново с тревни площи, билото 
стига до Стефанов връх. Оттук ната-
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тък се появява клекът, като в началото между негови-
те гнезда отново се вижда гранит, а към Белите камъ-
ни - кристалинни шисти и варовик. По-нататък клекът 
и гората завладяват напълно терена, а там, където се 
появяват скали, те са предимно кристалинни шисти. И 
така е по цялото било нататък с изключение на частта 
от връх Томан до Демирхан, където отново се появява 
гранитът като скална основа или дребни каменни бло-
кове.. Спускащото се на юг от Чаталчучур билно раз-
клонение завършва с прочутите жълтеникави мелови 
пясъчници на Мелнишките пирамиди, които са дали и 
името на града и конто по своите форми и романтика 
едва ли имат някъде равни на себе си.

Реки и езера

Каменишкото било и разположените встрани цир-
куси и езера, които дават началото на пет от най-из-
вестните пирински реки и притоците им, представля-
ват една интересна орографска структура — докато 
находящите се от западната и южната страна на билото 
речни долини имат радиално разположение към него, 
останалите го следват успоредно, променяйки посока-
та си съобразно билото.

От западното подножие на Каменишкото било во-
дят началото си реките Мозговица, Беговица, Крива 
река и Разсланковица, а от югозапад и от
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юг - Джигуровска, Черна вода, Бяла вода, Сугаревска и 
Черешничка.

От източната страна на билото тече Третата (Голя-
мата) река, която надолу носи името Пиринска Бистри-
ца и се влива в Струма на гръцка територия. Средната 
река събира водите си от циркуса на Башмандра, обра-
зуван от южните склонове на Яловарника, Зъба, Кукли-
те и Годена. И най-после почти в средата на целия во-
досборен басейн, опасващ Каменишкото било, протича 
първоначално в югозападна посока, а после в източна, 
Крайната река, чиито извори се намират под Солището 
и западния склон на Голена.

Река Мозговица води началото си от големия цир-
кус на Белемето. В този циркус, обкръжен от Валявиш-
кия чукар, Момин двор. Кралев двор. Смирненски и 
Каменица, се намират терасовидно разположени едно 
под друго 13 езера, най-горното от които е прочутото 
Тевно езеро. То е получило наименованието си от тъм-
ния си цвят. дължащ се не само на тъмното му дъно, 
но и на отраженията, които дават в неговите кристал-
ни води околните високи върхове и особено Каменица. 
То е едно от най-красивите и най-известните пирински 
езера. Лежи доста високо и поради това е чудно защо 
водите му не са така студени, както може да се очаква. 
Гледката оттук към Каменица, която цяла се отразява в 
езерото, е наистина внушителна.

Потокът, конто изтича от източната страна на Тев-
ното езеро, е безспорно началото на река Мозговица. 
По-надолу тя събира водите и на другите езера от цир-
куса, а също и на един ручей, спус-
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кащ се откъм Беговишкия превал. В долната равнинна 
и покрита с чудни пасища част на Белемето реката тече 
спокойно и образува меандри, след което навлиза в ка-
менно корито. В горната част тази долина е гъсто об-
расла с клек и по-надолу със смърч и мура. Някога по 
тия места дружината на прочутия банскалия Кир Благо 
Тодев е изненадала и унищожила хайтите на брата на 
Индже Юсеин, за което и днес в Банско се пее песен-
та за Кир Благовата дружина. Доскоро това бе все още 
една девствена долина на планината, където можеше 
да се срещнат редки екземпляри пирински мечки. Оба-
че изграждането на каскадата Санданска Бистрица за-
сегна и нея с водохващането на реката. Сега водите на 
Мозговица не протичат до сливането й с река Башлий-
ца, а чрез тунел се прехвърлят в долината на река Бе-
говица и заедно с водите на Беговица, притока й Крива 
река и река Разсланковица движат турбините на ВЕЦ 
„Попина лъка".

Успоредно на Мозговица, разделена от нея с Бего-
вишкия рид, тече на запад река Беговица. Тя води на-
чалото си от горното Беговишко езеро, скътано всред 
каменните блокове на Беговишкия Циркус, образуван 
от веригата на Каменишкото било — от югозападните 
склонове на Каменица, безименния връх между нея и 
Яловарника, северните склонове на Яловарника и връх 
Зъба. По-надолу в циркуса на една тераска се намира 
още едно твърде малко езеро.

Към долината на Беговица трябва да бъдат вклю-
чени и двата съседни циркуса, разположени от север-
ната страна на връх Куклите, разделени
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с едно разклонение на Каменишкото било, което започ-
ва от западните скали на Куклите и достига до долина-
та на Беговица с един надвиснал над нея безименен ос-
тър връх. В източния от тези циркуси е закътано едно 
прекрасно неголямо езеро, което официално още няма 
име, но което туристите вече са кръстили Кукленско-
то езеро. Наименованието е извънредно сполучливо, 
защото надвисналите над него Кукли, които отникъде 
другаде не са така интересни, както гледани оттук, са 
целите отразени във водите на езерото. Впечатление-
то е неотразимо, човек не може да откъсне очи от тази 
гледка. Наистина красотите на Пирин са незабравими!

Потокът, който изтича от това езеро, се спуска 
скрито под морените и клека и се влива в Беговица като 
неин ляв приток още в най-горното й течение след пър-
вия трогов праг на долината (броени отгоре надолу).

Долината на Беговица е просторна и слънчева, с 
прекрасни пасища, по които навремето са пасли голе-
мите стада на светиврачкия бей. Оттук са добили на-
именованието си както реката, така и долината чак до 
водослива с река Башлийца — малко над местността 
Попина лъка, където се намират летовището на гр. Сан-
дански и хижа Яне Сандански (по-рано хижа Попина 
лъка). В горната част долината ясно носи следите на 
ледниковия период — U-видна форма — с характерни 
два заоблени прага, които я оформят като терасовидна 
долина. Сравнително малко обрасла с отделни гнезда 
клек по поречието, от средата надолу доляната е покри-
та с великолепна смърчова гора,
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в горния край на която близо до реката се намира най-
новата пиринска хижа Беговица. Тя е най-удобният из-
ходен пункт за посещение на връх Каменица и първата 
половина на Каменишкото било.

Крива река събира водите си от няколко малки по-
тоци, които извират от западната част на Каменишко-
то било, като се почне от падината под Солището и се 
стигне до последната гънка на хребета, преди Котари-
те. Потокът, който започва под Солището, се използу-
ва за водоснабдяване на хижа Беговица. При Мечкина 
поляна той се събира с други потоци и оформя Крива 
река, която се влива като ляв приток в Беговица. Точно 
при водослива сега с изградено водохващането на Бе-
говица и Крива река, които тук се включват в тунела на 
каскадата Санданска Бистрица

Река Разсланковица извира от подножието на връх 
Кельо и връх Коцов гроб. От север долината на тази 
река се огражда от хребета на Котарите и Разкола, а от 
юг — от високото странично било на връх Елен и връх 
Пиляфа. Тя е дълбока и тясна долина, цялата обрасла в 
смърчови гори. Реката се влива в Санданска Бистрица 
при местността (летовище) Тремощница, където сега 
е построена ВЕЦ „Полина лъка", първата електроцен-
трала от каскадата Санданска Бистрица.

Джигуровската река, която в горното си течение 
се нарича Гарван дере, извира от южното подножие на 
връх Елен между страничните била на връх Пиляфа и 
връх Соколова скала. В долното си течение тази река 
отново променя името си и
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под наименованието Гогорица се влива в Струма преди 
село Делчево

Река Черна вода извира южно от Соколовата скала, 
а река Бяла вода води началото си от ливадите в мест-
ността Арапски гроб, намираща се между билата на 
върховете Елен, Коцов гроб и Стефанов връх. След сли-
ването на тези реки под село Долени реката се нарича 
Доленска, а след като се събере със Сугаревската река, 
която набира водите си от няколкото потоци, извиращи 
под Каменишкото било между Стефанов връх и Чатал-
чучур, тя продължава под наименованието Мелнишка 
река. която се влива също в река Струма.

Река Черешнишка има доста обширен водосборен 
басейн, включващ многобройните поточета, извиращи 
по протежението на Каменишкото било от Лоповската 
поляна до връх Кукла. Реката тече право на юг и се вли-
ва в река Пиринска Бистрица в долното й течение.

Долината на Третата (Голямата) река е една от най-
интересните. Реката води началото си от Митревото и 
Аргировото езеро, първото от които е разположено от 
източната страна на връх Смирненски. а второто — 
точно под Демиркапия. Циркусът на Митревото езеро 
не е голям, но е много красив, а гледката от езерото 
към връх Смирненски, който цял се оглежда в неговите 
води, е смайваща. Който е съзерцавал Каменица от Тев-
ното езеро и Смирненски от Митревото езеро, никога 
не може да забрави картините, които е бил щастлив да 
наблюдава.

Според проф. Г. Георгиев, макар че долината
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на река Демяница и нейният ледник да са най-дългите 
в Пирина, долината на Третата река е най-типичната 
и величествената ледникова долина в Пирин с идеал-
на коритовидна (U-видна) форма. На нея съперничи в 
България само ледниковата долина на река Бели Искър 
в Рила, гледана от връх Ковач (Налбант).

Ледникът на Третата река е бил дълъг около 12 
км. Троговете, които той е образувал е типичните овчи 
гърбици (огладени от ледника гранитни скали), са съ-
вършено ясно очертани. Те са на брой 6 и разделят до-
лината на 6 последователни тераси.

До водослива под хижа Пирин Третата река тече 
на юг, след което извива на изток и вече под наиме-
нованието Пиринска Бистрица продължава успоредно 
на Каменишкото било, преминава през село Пирин и 
навлиза в равнината, за да се влее в Струма.

Маленкото езеро се намира високо над долината 
на Третата река на една тераса от източната страна на 
Каменишкото било, в един малък циркус, образуван 
между Каменица и Яловарника. Самото му наимено-
вание подсеща, че то не е голямо. Обградено отвсякъде 
от каменни блокове и отразяващо внушителните скали 
на Яловарника, това езеро и досега е малко известно 
на туристите и рядко се посещава. Неговият естествен 
отток и ручеят, който извира от югоизточното подно-
жение на Каменица, дават началото на потока, който 
стръмно и шумно се спуска към Третата река, за да се 
влее в нея малко преди прага на петата тераса.
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Средната река води началото си от циркуса Баш-
мандра. Едни от изворите й са в подножието на Голена 
и Куклите, други под превала между Куклите и Зъба, а 
един от тях — много близо под превала между Зъба и 
Яловарника. Това е най-близкият извор до Каменишко-
то било по цялото му протежение.

Долината на Средната река не е дълбока. С южно 
изложение, с достатъчно вода и прекрасни алпийски 
ливади тя е била средище на овцевъдство и преработка 
на мляко, което е дало и наименованието на циркуса и 
местността — Башмандра. В долната си част е обрасла 
с букова и смърчова гора и така достига до хижа Пирин, 
която е разположена на една поляна непосредствено до 
левия бряг на реката. Малко по-надолу от хижата тя се 
слива с Крайната река и двете продължават на изток до 
водослива им с Третата река.

Общата посока на долината на Крайната река е 
югоизток. В началото тя не е много широка, но след 
това се разширява, за да се стесни отново към Кельова 
мандра. По долината и склоновете и до Кельова ман-
дра има богата паша, поради което тя отново привлича 
през лятото многобройните стада от селата на Петрич-
кия и Санданския район. Порутените зидове от прочу-
тата Кельова мандра (наречена по името на връх Кельо, 
който господствува в горната част на долината) се виж-
дат и сега на голямата камениста поляна, намираща се 
на десния бряг на реката в началото на гората. На ле-
вия бряг — малко по-нагоре по течението на реката, са 
изградени леки, покрити навеси, за да могат при лошо 
време стадата да на-
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мират подслон. Червените покриви на този подслон се 
виждат още от Солището.

От Кельова мандра надолу цялата долина на Край-
ната река (някои я наричат и Кельова река) до водос-
лива й със Средната река при хижа Пирин е обрасла с 
гора, която в началото е смърчова, а надолу на места 
е смесена с бук. Долината е също ледникова, но не е с 
типично изразени ледникови форми като тези на Тре-
тата река.

Флора и фауна

Твърде голямата разлика във височината на Каме-
нишкото било от началото до края му, както и голямата 
разлика в релефа му определят и твърде големите раз-
личия във флората и фауната на това било. Докато във 
високата му част от Кралев двор до Куклите и Голена 
всред скалите и каменните блокове растат типичните 
за нашите високи планини дребни цветенца, като се 
започне от минзухара, малката иглика, дребната сол-
данелка, малкия карамфил, маргаритката, алпийската 
незабравка и различните видове каменоломки, тук-там 
и малко алпийска тинтява (енциан), по-надолу по би-
лото и по склоновете му се появяват омайничето, теме-
нугата, великденчето, обикновена та иглика, жълтата 
перуника, петлугата, обикновената тинтява, лютичето 
и всички други известни цветя от флората на Пирин. 
Докато по високите места пролетта идва твърде късно, 
защото снегът по Каменишкото било дори до Стефанов 
връх се



23

нарязва на преспи едва през май, то в ниската част на 
билото, където югът се чувствува доста осезателно, 
пролетта настъпва още в края на март. Ливадите и го-
рите потъват тогава в чудните цветове на синята тинтя-
ва, ригана, валериана, кантариона, равнеца, мащерката, 
дилянката и пр., а дъхът на здравеца се смесва с дъха 
на гората.

По високите части и малко по-надолу вирее боро-
винката, а от клека надолу ягодата, малината, калина-
та, които на места са в голямо изобилие. В горите след 
Белите камъни се срещат всички видове гъби, които са 
извънредно много по долината на Крайната река, на 
Средната река, на Пиринска Бистрица, около Лопов-
ската поляна, Демирхан и по-надолу.

Както отбелязахме, в клека и гората на Мозговица 
все още може да се срещнат мечки. Понякога се поя-
вяват по долината на Беговица, в клека и гората под 
Солището, а също така и в клека и горите около трите 
реки: Крайната, Средната и Третата. Но това са отдел-
ни, редки екземпляри, които скитат от едно място на 
друго.

По скалистата част на билото от Кралев двор до 
Голена могат да се срещнат и диви кози — най-често 
около Каменица и Яловарника, където непристъпните 
места са най-сигурната им защита.

От Чаталчучур на изток се срещат сърни, които 
са сравнително доста в горите около Демирхан и връх 
Кукла. Тук се срещат също диви свини, лисици и зайци. 
Но местното население ловува усилено из този район и 
въпреки взетите мерки, както и поради голямата сеч за 
дърводобив, диве-
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чът постоянно намалява. Според местните ловци въл-
ци се появяват сравнително рядко из този край.

Орлите — царете на небесните висини, почти са 
изчезнали от този пирински край. Все още се срещат 
ястреби и соколи, скални яребици, скални лястовици и 
др. В гората има глухари, кукумявки, кълвачи, сойки и 
планински чавки, а най-вече кукувици, врани, гълъби 
и гугутки. В по-ниската част се чува и песента на сла-
вея.

В нито едно от посочените езера няма риба, зато-
ва пък пъстърва има във всичките изброени по-големи 
реки, особено в Мозговица, Беговица, Третата река и 
Пиринска Бистрица.

Хижи

 
Най-удобните и близки изходни пунктове за излети 

по Каменишкото било са хижите Беговица и Пирин.
Хижа Беговица е разположена на 1870 м н. в. в ок-

райнината на гора, на една поляна близко до левия бряг 
на едноименната река, непосредствено до северното 
подножие на хребета, който разделя долината на Бего-
вица от нейния ляв приток Крива река. До хижата стига 
шосе от гр. Сандански през хижа Сандански, Разклона, 
местността Тури-чина черква и Мечкина поляна. От 
града до хижа Сандански разстоянието е 18 км, а от 
тази хижа до хижа Беговица е 12 км. От разклона на 
шосето, който отстои от хижа Сандански на десетина 
мину-
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Хижа Беговица

ти, започва добре маркирана пътека. Тя следва течение-
то на реката първоначално по десния и бряг, а после по 
левия. Макар и малко стръмна, в последните двадесе-
тина минути преди да се излезе отново на шосето и на 
5 мин под хижата тази пътека не е трудна. Затова от х. 
Сандански до х. Беговица спокойно може да се излезе 
за около час и половина, а се слиза за по-малко от час. 
През лятото от града до х. Сандански има редовно два 
пъти дневно рейсови коли, а през останалите сезони - 
до лагера Тремощица, отстоящ на малко повече от 3 км 
под хижа Сандански. Както споме-
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нахме, на това място е построена сега ВЕЦ „Попина 
лъка".

Хижа Беговица е най-обгледната пиринска хижа с 
чудна панорама над смърчовата гора на запад към вър-
ховете Синаница и Георгийца и на изток към Камени-
ца, Безименния връх и Зъба.

Хижата е масивна, голяма и удобна постройка. По-
строена е от туристическото дружество в гр. Сандан-
ски. Забележително е участието на Комсомола от този 
град в събирането на необходимите за строежа средства 
чрез доброволни бригади за обираме изостаналите тю-
тюневи листа по блоковете на гр. Сандански. Хижата е 
водоснабдена, с канализация и агрегат за електрическо 
осветление. Включена е в екскурзионното летуване по 
маршрута Мелник — хижа Пирин — хижа Беговица — 
лагер Превалски езера - хижа Демяница Банско. Нор-
мално може да подслони до 200 души.

Хижа Пирин е на 1600 м н. в. Намира се в мест-
ността Трите реки, наречена така поради водослива на 
Крайната и Средната река и след това на двете с Трета-
та река. Близо до хижата има ресторант, който работи 
само лете.

Хижата е солидна каменна постройка. Първона-
чално е била горски дом. През 1935 година е превърна-
та в хижа и се е казвала Трите реки. По време на гос-
подството на върховистите във ВМРО хижата е била 
център на тази организация и е била преименувана на 
Велебит, а след 9. IX. 1944 г. бе наречена Пирин, което 
име носи и досега. Стопанисва се от туристическото 
дружество в гр. Мелник. Нормално може да подслони 
до 100 души.
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Хижа Пирин е свързана с шосе със село Пирин, 
което отстои на 15 км от нея на река Пиринска Бистри-
ца. От селото до горския пункт Лъката шосето е още 
сносно, но оттук до хижата (разстояние 7 км) то е мно-
го разбито. Поради това че за да се мине по шосето 
през село Пирин, трябва да се премине през гранична-
та зона, движението по шосето до хижа Пирин е много 
ограничено.

Тъй като хижата е всред гора, от пея няма обглед-
ност. Само от горните етажи на изток може да се на-
блюдава връх Ореляк, най-високият връх на Среден 
Пирин

На хижа Пирин се излиза обикновено през Мел-
ник. От Сандански до Мелник има редовни рейсови 
коли, така че този най-малък град на България, но за-
това пък нямащ равен на себе си по своята странна ро-
мантика, е вече леко достъпен.

Пътеката за хижата започва от източната окрайнина 
на Мелник, минава през югоизточната част на прочути-
те пясъчни пирамиди, покрай историческия Роженски 
манастир (който сам по себе си е една уникална цен-
ност), където е гробът на Яне Сандански, и през село 
Рожен по Роженско дере, през местността Киселец и 
по хребета Петрова черква достига Каменишкото било 
при Лоповската поляна. От тази поляна хижа Пирин се 
вижда добре и само за 20 мин се слиза до нея. Пътеката 
по цялото протежение е добре маркирана, а разстояни-
ето от Мелник до хижа Пирин се взема средно за около 
6 часа.

Сега групите на екскурзионното летуване използу-
ват един друг път за отиване на хижа Пи-



28

Хижа Пирин
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рин - шосето от Мелник за селата Карланово и Суга-
рево, което продължава нататък като камионен път за 
горското стопанство Лопово. Този път е около 30 км и 
групите биват извозвани с камиони до горското стопан-
ство. След това пеша по коларския път нагоре по тече-
нието на реката се стига до една малка стара барака, 
покрай която се спуска като ляв приток на Лоповската 
река един малък поток. Веднага след това вдясно по пе-
съчливия стръмен склон се вижда пътеката, началото 
на която е отбелязано е маркировъчен стълб. Нататък 
тази пътека е добре маркирана и ясно очертана. След 
това е много приятна и неусетно излиза на Лоповската 
поляна. Разстоянието от горското стопанство до поля-
ната се изминава за не повече от час.

Не трябва да се смята обаче, че за излети по Ка-
менишкото било за изходни пунктове могат да бъдат 
използувани единствено хижите Беговица и Пирин. 
Удобен изходен пункт е и хижа Демяница, която след 
последните разширения и подобрения може да даде 
подслон на повече туристи, от която и да е друга хижа 
на Пирин. При това тя е водоснабдена и електрифици-
рана (с агрегат), а от лавката могат да се набавят и ня-
кои продукти.

Хижа Бесбог, която е най-високо разположената 
хижа в Пирин (на 2300 м), все по-често се използу-
ва като изходен пункт към долината на Третата река 
и хижа Пирин. Но за изкачване към Каменица тя не е 
много удобна, тъй като след прехвърляне на Демирка-
пия трябва да се слезе към Аргировото езеро и след 
това да се изкачва отново стръмната пътека към Кра-
левдворския превал.
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Подстъпи и пътища

Сложният релеф на Каменица обуславя и подстъ-
пите към нея. Тя не е достъпна от всички страни. Най-
леко върхът се изкачва от юг, и то по два варианта:

При първия се тръгва от Беговишкия превал. За-
почва се изкачване право нагоре по южния скат на най-
западната част на масива. Стръмнината е много голяма, 
особено в самото начало. Между скалите се очертават 
удобните подстъпи и макар бавно — за около половин 
час, може да се стигне до най-западната и най-ниската 
част на върха. Оттук по самия връх, движейки се на 
изток през грамадните камънаци, за още около 20—30 
мин се стига до пирамидата на Каменица.

При втория вариант от Беговишкия превал се про-
дължава на изток през каменните блокове към седлото, 
което ясно се очертава между южния скат на Каменица 
и безименния връх, затварящ циркуса на Беговица от 
изток между Каменица и Яловарника. Минава се близо 
до северния бряг на горното Беговишко езеро и след 
това през каменните хармани се стига до тревния па-
саж, който стръмно извежда на седлото. Оттук се вижда 
ясно почти на север пирамидата на върха. Продължава 
се по билото с посока към пирамидата, като се търсят 
удобните тревисти пасажи. И по този вариант се излиза 
от Беговишкия превал до върха за около един час.

От север Каменица най-често се изкачва, като се 
тръгне по билото от Кралевдворския превал. Отначало 
се върви от западната страна на било-
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то, но след известно време трябва да се премине от 
източната. Така се продължава до подстъпа под самия 
връх Смирненски, през който се излиза до железния 
макет на върха. Следва леко спускане по южната стра-
на на върха към седловината под него. Тук се издигат 
няколко внушителни скални прегради, които трябва да 
бъдат траверсирани от източната им страна. Когато се 
достигне в подножието на билото под Каменица, се от-
крива, че качването по него е твърде трудно и на две 
места, макар и на малко разстояние, е необходима кате-
рачна техника. Затова, когато липсва такава, тук трябва 
да се направи траверс от източната страна. Ако голяма-
та пряспа, която понякога остава неразтопена много до 
късно, е още налице, тя ясно показва дали може да се 
премине направо през нея или трябва да се слезе под 
нея. А ако пряспата се е стопила, нейното легло е ясно 
очертано. Трябва да се слезне до него и след като се 
премине през горната му част, да се стигне в подножи-
ето на стръмно издигащото се било към върха. Започ-
ва се изкачване по тревисти и скални прагове, като се 
внимава да не се събори някой камък и да не пострада 
някой движещ се по-долу. Като се излезе на билото, 
продължава се нагоре по него до самия връх. Разстоя-
нието от Кралевдворския превал до Каменица се взима 
за около 3 часа.

Каменица може да се изкачи и от Белемето. Тук 
са възможни два варианта: или по улея, който излиза 
към билото северно от върха, или по подстъпа, който се 
очертава към седлото южно от Смирненски. Първият 
вариант е по-пряк, но крие
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опасност от каменопади. По втория има повече тревни 
пасажи, което улеснява движението и намалява риска. 
Изкачването по двата варианта от Белемето до върха 
трае около 1 ч 30 мин до 2 часа.

На Каменица може да се излезне и от югоизточ-
ната и страна покрай Маленкото езеро. Трябва да се 
излезе на седлото между Каменица и безименния връх, 
което лежи точно на запад от езерото. Придвижване-
то става най-лесно, ако се следва нагоре течението на 
потока, който извира под югоизточното подножие на 
Каменица. Като се стигне до неговия извор, тръгва се 
право нагоре през камънака, докато се излезе на един 
тревист пасаж, който завършва до сипея, спускащ се 
от седлото. По този сипей се излиза бавно на билото, а 
оттук на върха. От Маленкото езеро до върха се излиза 
за час и половина.

Пътеки

Под Каменица и Каменишкото било преминават 
две от известните винарски пътеки, които пресичат 
Пирин от север на юг. По тях някога са минавали кер-
ваните с прочутото мелнишко вино.

Под източната страна преминава пътеката от село 
Добринища за Мелник. Тя прехвърля централното било 
през Демиркапия, поради което и днес някои наричат 
този превал винарската пор-
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та. След това тя се спуска към Аргировото езеро и про-
дължава надолу по долината на Третата река. На вре-
мето по тази пътека е минал Яворов, който е останал 
възхитен от красотата на долината.

След хижа Пирин пътеката пресича Средната и 
Крайната река при водослива им и се изкачва през го-
рата на Лоповската поляна. Излиза от нея в югозапад-
ния й край и продължава по сега маркираната пътека 
за Мелник до местността Солунски преслап, където 
напуска маркировката, извивайки на запад. Известно 
време върви по трасето на сегашния камионен път от 
Мелник за Лопово, отделя се вляво от него и стръмно 
се спуска към село Сугарево. По-нататък тя предста-
влява добре оформен път и през село Карланово дос-
тига Мелник.

От западната страна преминава пътеката от Банско 
за Мелник. По Демяница покрай Превал-ските езера 
тази пътека достига Мозговишката порта, спуска се в 
Белемето, изкачва се на Беговишкия превал и се спуска 
на запад по долината на Беговица. (Предполага се, че 
големите каменни пирамиди на Беговишкия превал са 
останали от времето, когато тази пътека е била широко 
използувана).

По долината на Беговица са останали и досега го-
леми маркировъчни камъни, които са показвали на кер-
ваните тази пътека. След като слезне от третия праг, тя 
преминава на левия бряг на реката и достига клека на 
мястото, където сега стон стълбът на маркировката, со-
чеща отделянето на пътеката от Беговица за Солището. 
Тук пътеката е
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ясно очертана и скоро излиза на водопровода, който 
снабдява хижа Беговица. Тръгва се надолу по водопро-
вода до мястото, където под прав ъгъл той се спуска 
към хижата. От този ъгъл пътеката напуска водопро-
вода, като завива наляво (на юг). Тук тя едва се забе-
лязва през поляната, през която преминава, за да на-
влезе в гората. Тази поляна е така наречената Влашка 
поляна или Влашко хоро. На времето по поречието на 
Светиврачка Бистрица (Санданска Бистрица) е имало 
няколко влашки села (впоследствие изселени) е много 
добитък, конто е пасял по долината на Беговица. Но от 
всички места, по които скитали със стоката си, власи-
те харесали най-вече тази поляна, от която се открива 
смайващ изглед към пиринските върхове. Поляната е 
закътана от гората, а рекичката, която преминава през 
нея на спокойни меандри, я прави удобна за събира-
нето на много хора. Затова власите от околността се 
събирали на тази поляна при разни случаи, правели 
големи курбани и играели своите хора. И така местно-
то население свикнало да я нарича Влашка поляна или 
Влашко хоро.

Като се проследи внимателно пътеката през поля-
ната, навлиза се в гората. Тук тя изведнъж става стар, 
хубаво очертан, потънал в окапали борови листа път. 
Гората наоколо е още съвършено запазена. С лек на-
клон пътеката постепенно се изкачва, пресича няколко 
поточета, които са началото на Крива река, и излиза от 
гората в подножието на хребета, който се спуска на за-
пад от връх Кельо и Коцов гроб и образува водораздела 
между Крива река и река Разсланковица в мест-
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5. Поглед от хижи Беговица към билото ни Георгийца и Синаница

ността Котарите. По този хребет пътеката се губи. Но 
ако се продължи по хоризонтал под връх Кельо и Коцов 
гроб, тя може отново да бъде открита между клека и 
камънаците с посока на юг. След това траверсира от юг 
Стефанов връх и започва да слиза паралелно с билото, 
пресича го пред Четалчучур и през клека и гората се 
спуска към долината на Крайната река. Така достига 
пътеката, която идва от Солището покрай Кельова ман-
дра и продължава вече по нея за Ло-
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повската поляна, където се събира с винарската пътека 
от Третата река за Мелник.

Двете винарски пътеки са свързани в горната си 
част с Кралевдворската пътека, която започва на изток 
от Мозговишката порта и покрай Тевното езеро и през 
Кралевдворския превал слиза на Аргировото езеро 
или покрай Митревото езеро — в долината на Третата 
река.

Току под Мозговишката порта в източна посока се 
забелязват малките каменни купчинки, с които е мар-
кирана тази пътека по цялото й протежение. Тези ори-
ентири са добре поставени, но при мъгла трудно се сле-
дят. Затова, когато се тръгне от Мозговишката порта за 
Тевното езеро, трябва посоката на движението да бъде 
приблизително североизток, тъй като постепенно се 
изкачва косо южното подножие на Валявишкия чукар, 
докато се излезе на високата заравненост, която е току 
над самото Тевно езеро. То се открива неочаквано пред 
погледа. За да се отиде на западния му бряг, трябва да 
се свие малко вляво (на север).

По-нататък пътеката за Кралевдворския превал 
продължава откъм южната страна на езерото, все така 
добре маркирана с каменни пирамидки. Но при мъгла 
съществува опасност неусетно да се изпусне и да се 
тръгне на юг или югоизток надолу към другите езера 
в циркуса. Затова движението трябва да бъде в източ-
на посока. Пресича се малкият поток, който изтича от 
Тевното езеро, следва малко слизане и отново малко 
качване, докато се стигне точно в югозападното подно-
жие на Кралев двор. Оттук пътеката се изкачва на къси 
серпентини до Кралевдворския превал, откъдето
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започва Каменишкото било. На това място има железен 
маркировъчен стълб. Оттук пътеката започва стръмно 
да се спуска на серпентини към циркуса на Митре-
вото езеро. Тя преминава през големи хармани от ка-
менни блокове и бързо слиза над езерото. Може да се 
продължи направо към него, а може по хоризонтал да 
се продължи успоредно на централното било към Де-
миркапия и Аргировото езеро. Цялото разстояние от 
Мозговишката порта до едно от двете езера може да се 
измине за малко повече от час.

Хижите Беговица и Пирин са свързани помежду си 
с две пътеки — крайната и кукленската. Първата мина-
ва през Солището, Крайната река и Лоповска поляна, а 
втората - по долината на Беговица, покрай Кукленското 
езеро, превала между Зъба и Куклите, през Башмандра 
и по долината на Средната река.

Крайната пътека (през Солището) тръгва от хижа 
Беговица на изток успоредно с южната окрайнина на 
гората, която обгражда поляната на хижата. Отначало 
тя следва водопровода за хижата в долната му част, до-
като се стигне до ъгъла, под който водопроводът завива 
право на юг и нагоре. От този ъгъл пътеката продъл-
жава почти по хоризонтал под клека, докато достигне 
маркировъчния железен стълб, който сочи завой надяс-
но (юг). Тук пътеката е ясно очертана и скоро излиза 
отново на водопровода, но в най-горната му част. Ус-
поредно на него тя продължава нагоре (на изток). По-
явяват се отново маркировъчни знаци, които макар и 
немного уместно поставени (налага се една нова мар-
кировка на тази пъ-
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6. Поглед от Солището към Каменица — на преден план северното ребро на 
Куклите

тека), ориентират за преминаването на пътеката през 
гората и после през клека, докато се стигне до един го-
лям каменист сипей. През него пътеката е маркирана с 
малки каменни купчинки. След това навлиза в клека и 
с много завои постепенно набира височина. Достигна-
ла западното подножие на Солището, пътеката на сер-
пентини стръмно се изкачва през сипеите и камънака и 
излиза на билото.

В северозападния кран на Солището се намират 
две пирамиди от натрупани камъни, а на запад-
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ния му край — два стълба от маркировката. Този от тях, 
който е поставен на западната окрайнина на Солището, 
е с табелка, сочеща на запад. При излизане откъм хижа 
Беговица това няма особено значение, защото се излиза 
на билото, но при движение от х. Пирин за х Беговица 
тази табелка може да заблуди и създаде неприятности, 
защото спускането от Солището към Беговица започва 
не оттам, където сочи маркировката, а много по на юг 
от нея, където излиза пътеката от Беговица. При мъгла, 
насочен неправилно от табелката, туристът не ще може 
да хване пътеката и ще се набута в улея под маркиро-
въчния стълб, а след това и в клека и докато се измък-
не, така ще се измъчи, че никога не ще го забрави.

От Солището се продължава на югоизток и ско-
ро се започва слизане към долината на Крайната река. 
Виждат се навесите край Кельова мандра. Вляво от 
пътеката се вижда един от изворите на Крайната река, 
който някои знаят като Харами-бунар. Според овчари-
те обаче Харамибунар е един от изворите на Средната 
река в циркуса на Баш-мандра.

Пътеката от Кельова мандра за Лоповска поляна 
е добре очертана и напоследък маркирана с жълти те-
некиени стрелки по дърветата. Тази пътека не пресича 
реката. Тя върви все по десния и бряг. Пътеката, коя-
то се вижда много ясно от лявата страна на реката, за-
почваща под навесите, е изровена и мъчно проходима, 
поради което с изоставена. Затова се препоръчва само 
маркираната пътека. Наистина маркировката не започ-
ва от самото начало, но пътеката е ясно очертана.
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Тя навлиза между клека и гората, преминава през 
каменистата поляна, на която се виждат разрушени зи-
дове от Кельовата мандра, достига вадата, която отвеж-
да вода за Четалчучур, върви покрай нея отначалото по 
десния й бряг, а после по левия и така се стига до един 
разклон — дясната пътека продължава по хоризонтал 
към билото, а лявата се спуска леко надолу. Ако табел-
ката стои на това място, тя сочи, че лявата пътека води 
за хижа Пирин. По нея скоро се пресича едно сечище 
и се навлиза в рядка букова гора. Следва бор и не след 
дълго се навлиза в западния край на Лоповска поляна, 
където пътеката се свързва с винарския път.

От хижа Беговица до Лоповска поляна може да се 
стигне по тази пътека за около 3 ч и 30 мин. За още 20 
мин се слиза на хижа Пирин.

Кукленската пътека (през Кукленското езеро и Ба-
шмандра) е също добре маркирана. Тя се използува 
предимно от групите на екскурзионното летуване. Пре-
ди да се стопят преспите и козирките на превала между 
Зъба и Куклите, тя практически е неизползуваема.

Тръгва се по винарския път за Беговишкия превал. 
След втората тераса от винарския път вдясно се отделя 
пътека, която продължава успоредно на реката. Разкло-
нът е ясно видим, но не е добре маркиран. Пресича се 
един десен приток на Беговица, а после и самата река 
и се навлиза в клека. Тук пътеката е ясно очертана, но 
трябва да се внимава да не се изпусне, когато се пре-
минава през голямата морена. Нагоре отново през кле-
ка пътеката се изкачва стръмно по западната страна на 
безименния насрещен връх, с който завършва хребе-
тът,
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спускащ се на север от Куклите. С няколко серпентини 
тя достига превала на този хребет и навлиза в циркуса 
на Кукленското езеро. Тя не слиза до самото езеро, а 
продължава нагоре през тревистите и каменисти паса-
жи, докато достигне подножието на големия каменист 
сипей, който лежи от северната страна на Каменишко-
то било под превала между Зъба и Куклите. На къси 
серпентини през сипея тя излиза на този превал. Оттук 
започва леко спускане покрай един от началните по-
тоци на Средната река, навлиза в циркуса Башмандра. 
преминава северно от навесите на кошарите и до стига 
южния хребет на Яловарника, който отделя долината 
на Средната река от долината на Третата река. Оттук 
пътеката взима южна посока, навлиза в гората по левия 
бряг на реката и скоро достига хижа Пирин.

Разстоянието по тази пътека от хижа Беговица до 
хижа Пирин може да се вземе за около 3 ч и 30 мин. 
Обаче по-приятно и по-красиво е преминаването от 
хижа Пирин за хижа Беговица. Така минават и групите 
на екскурзионното летуване.

Хижа Беговица е свързана с пряка пътека с хижа 
Демяница. Това е много стара пътека, но сега рядко из-
ползувана и поради това малко известна.

Пътеката започва от мостчето, което е на реката 
току над хижата. Малко след мостчето се напуска ко-
ларският път, който тръгва надолу по десния бряг на 
реката, като се взима пътеката, която вдясно косо се 
качва по хребета на запад. Щом се изкачи този хребет, 
пътеката рязко зави-
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ва на североизток. Следва малко слизане през гората 
към Тимчова рекичка, десен приток на Беговица. След 
потока ясно очертаната пътека стръмно се изкачва на 
север и излиза на една широка поляна с кошара в юго-
източния край. Пътеката продължава през поляната 
вдясно нагоре. В горната част на поляната пътеката се 
разделя на две. Макар че дясната пътека е по-ясно оч-
ертана, взима се лявата, тъй като дясната е глуха пъте-
ка. Лявата пътека тук не е много ясна, но това е само 
докато се намери входът й в северната окрайнина на 
гората. Оттук нататък пътеката е маркирана с каменни 
пирамидки. През гората по хоризонтал тя достига река 
Мозговица, чието бучене се дочува отдалеч. След мо-
ста на тази река пътеката се разделя на две, като лявата 
минава покрай надгробен каменен кръст и започва да 
се изкачва по хребета в североизточна посока. Тук тя 
отново е маркирана с каменни пирамидки. След прех-
върляне на хребета пътеката взима почти североизточ-
на посока и слиза на една обширна поляна, в северния 
горен край, на която се вижда каменна ограда на една 
кошара. Без колебание се пресича малкият поток, кой-
то минава през поляната и се влива в Мозговица като 
десен неин приток. Стига се до източния край на ко-
шарата. Пътеката продължава право нагоре на север и 
скоро отново се виждат каменните пирамидки на мар-
кировката й. След няколко серпентини по стръмнина-
та пътеката навлиза в клека, през който е много ясна, 
излиза от него и навлиза в долината на река Башлийца 
почти срещу Атмегдан и Башлийския чукар. По-ната-
тък покрай една кошара тя достига водо-
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слива на река Чаирска и река Башлийца и продължа-
ва по стълбовете на старата телефонна линия от хижа 
Сандански за Банско към Чаирските езера, Чаирската 
порта и по-нататък покрай Превалските езера, Тияците 
за хижа Демяница.

По тази пътека разстоянието от хижа Беговица до 
хижа Демяница може да се премине за около 4 ч и 30 
мин.

Маршрути

След като са ни известни подстъпите към Камени-
ца и пътеките, които следват или прехвърлят билото и, 
можем да препоръчаме следните маршрути:

1. Хижа Беговица — Каменица — Яловарника 
— Зъба — Кукленското езеро — хижа Беговица — 
около 9 часа без почивките.

От хижата се тръгва по пътеката за Беговишкия 
превал, т. е. по стария винарски път. Маркировката е 
добра и трябва да се следва, защото фактически води 
най-пряко. Постепенно се набира височина по южния 
скат на Беговишкия рид. Любуваме се на все по-вну-
шителните картини, които разкриват Куклите, Зъба, 
Яловарника и не-наименования връх, който затваря 
долината на Беговица от изток. Достига се една малка 
котловинка под самия Беговишки превал, който ясно е 
очертан на север с две високо натрупани каменни пи-
рамиди и маркировъчните стълбове. Тук има студено 
изворче и може спокойно да се отдъхне
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край него. От хижата дотук може да се стигне за около 
2 часа.

За по-малко от 10 минути се излиза на самия Бего-
вишки превал. На север под нас е Белемето, а насреща 
малко вляво е Мозговишката порта. Започва се изкач-
ването към върха по югозападния подстъп и за около 1 
час се стига до пирамидата.

Панорамата от Каменица е неповторима, защото 
от малко пирински върхове има такъв обширен обзор. 
Това се дължи не толкова на височината на върха, кол-
кото на неговото странично разположение от главното 
било. От североизток до югоизток погледът проследява 
почти всички по-високи върхове на главното било, като 
се започне от Албутин и се стигне до Ореляк. Редят се 
последователно Кутела и Вихрен, Муратов връх, Дон-
чови караули, Бъндеришкия чукар, Възела и зад него 
Тодорин връх, Типиците и Василашкия чукар, Мозго-
вишкия чукар, Валявишкия чукар, зад който ясно се 
разкрива долината на Демяница с връх Газей от изток, 
както и страничното било на Малкия и Големия Поле-
жан чак до връх Бесбог. Точно на север пред тях се по-
дава Дженгал, а по централното било следват Момин 
двор, Кралев двор, билото към Демиркапия, Джано, 
Ченгел-чал, Демирчал и Хамбарташ, след който било-
то се скрива от погледа, за да се появи отново чак към 
връх Ореляк, зад който се губят последните върхове на 
Южен Пирин.

На юг точно срещу нас внушително възвисява гра-
нитното си чело Яловарника, чийто масив закрива це-
лия хоризонт в тази посока. Малко на запад
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7. Насреща Каменица и в дъното Яловарника. Вляво Момин двор и вдясно Валя-
вишкият чукар. На преден план Валявишкото езеро

от него остро стърчи Зъба. Гледката е внушителна, за-
щото и двата върха са така изрязани и от-
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8. Яловарника, гледан от Каменица, вдясно Зъба и в дъното хребета на Голена

весни от север, че внушават респект. Гледани оттук, те 
изглеждат недостъпни — истински алпийски върхове.

На запад от Зъба се виждат част от Куклите и Голе-
на, след което билото може да се проследи през Соли-
щето чак до Кельо и Коцов гроб.

Под нас на северозапад и запад е циркусът на Бе-
лемето с Тевното езеро, което се вижда като на длан, 
както и редуващите се под него терасовидно други езе-
ра на циркуса. Разкрива се и доли-
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9. Яловарника, гледан от Беговишкия циркус.

ната на Мозговица, а в далечината — страничното било 
на Георгийца и Синаница, която изпъква с характерна-
та си форма. От североизток проследяваме долината 
на Третата река с Аргировото езеро под Демиркапия. 
Митревото езеро не се вижда, тъй като го закрива из-
точното ребро на връх Смирненски, който е точно под 
нас на север. Долината на Третата река се закрива от 
погледа ни от хребета, който се спуска от Каменица 
точно на изток над тази долина. Затова пък югоза-
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падно от него в югоизточното подножие на Каменица 
се вижда Маленкото езеро, което блести като сребро 
под слънчевите лъчи.

Тръгваме към Яловарника. Следва бързо спускане 
на юг по билото и след около 15 минути се стига до 
седловината пред безименния връх. По-нататък за дви-
жението е необходима добра видимост, защото иначе 
мъчно ще може да се подбират удобните за преминава-
не пасажи между скалите.

Движим се кратко по самото било. След малко се 
траверсира от източната страна безименният връх, кой-
то затваря долината на Беговица от изток. Излиза се от-
ново на билото, което по-нататък е очертано от остро 
изрязани като триони скали, конто с обикновена тех-
ника са непреодолими, след които следват скалите на 
Яловарника. Вижда се ясно, че изкачването му направо 
от север е много трудно и рисковано. Слиза се в осно-
вата на трионите и се започва продължително и стръм-
но изкачване по тревните площи между скалите към 
билото, но без да се излиза на него. Достигат се ска-
лите в подножието на самия връх. Движим се нагоре 
много внимателно, като се подбират добре подстъпите. 
Върхът се е надвесил над нас с хаотично разхвърлени 
скали и каменни блокове. Търсим между тях и намира-
ме възможните пасажи и постепенно се излиза все по-
нагоре, но вляво от върха, а не под самия него, зашото 
право нагоре изкачването е невъзможно.

Ако съставът на групата не позволява да се атакува 
директно Яловарника, тогава от билото внимателно се 
слиза по тревните пасажи и камен-
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10. Яловарника, гледан от Куклите

ните сипеи под голямата скала, която препречва пътя. 
Пресича се една грамадна морена, която до късно е ле-
говището на голяма снежна пряспа. Насочваме се към 
гнездото клек, което се вижда пред нас, и под него поч-
ти по хоризонтал се достига овчарската пътека, която 
излиза от Маленкото езеро и по сипея извежда на би-
лото на източния хребет на Яловарника. От Каменица 
дотук се стига за около час и половина. Продължаваме 
за върха. Оттук движението не е трудно, но продъл-
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жително. Върхът се достига за още около 45 минути.
Най-леко Яловарника се изкачва от южната му 

страна, откъдето, излизайки от хижа Пирин, той най-
често се посещава. От хижата по долината на Средната 
река и Башмандра върхът се изкачва за около два часа 
и половина.

От Яловарника се наблюдава идеално циркусът 
Башмандра със Зъба, Куклите и Голена, а също и до-
лината на Третата река и Пиринска Бистрица, както и 
цялото Каменишко било от Лоповска поляна почти до 
края му. Върхът се издига шеметно над Беговишкия 
циркус и поради това от него прекрасно се наблюдава 
долината на Беговица.

Спускането от Яловарника по западната му страна 
към седлото между него и Зъба трае 40 минути. След-
ва изкачването на Зъба от изток, което не е трудно по 
тревистия терен. От седлото до Зъба се излиза за около 
30 минути.

От Зъба се слиза на превала, през който преминава 
кукленската пътека от хижа Пирин за хижа Беговица. 
По тази пътека покрай Кукленското езеро слизаме в до-
лината на Беговица и се завръщаме в хижата. От Зъба 
до хижата се слиза за по-малко от два часа.

2. Хижа Беговица — Солището — Голена — 
Куклите — хижа Пирин (около четири и половина 
часа без почивките)

От хижа Беговица до Солището се излиза по край-
ната пътека, описана по-горе. Изкачването става за 
около час и половина. Продължаваме на изток право 
нагоре към билото, което свързва
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Куклите с Голена. Теренът е тревист и макар и 
стръмен, изкачването не е трудно. Излиза се на чучка-
та, която се очертава по средата на това било. Продъл-
жаваме по него на юг към Голена, който от тази страна 
не прави особено впечатление. Билото извива леко на 
югоизток и скоро се стига на самия връх. От него чу-
десно се наблюдава Каменишкото било от Яловарника, 
Зъба, Куклите, Солището, Кельо, Коцов гроб, Стефа-
нов връх и Четалчучур, Демирхан и Листа поляна чак 
до връх Кукла. На Югозапад, юг и югоизток погледът 
свободно се рее към полето и спускащите се към него 
последни разклонения на планината.

Връщаме се обратно по билото към Куклите. Дви-
жим се по доста добре очертана овчарска пътека. Тя 
достига първите каменни грамади на Куклите от юж-
ната страна и продължава в тяхната основа чак до края 
им. Движейки се по пътечката, не може да се разбе-
ре защо Куклите привличат все повече туристите. Но 
ако се излезе на края на скалите и се погледне надолу 
към Кукленското езеро, което се е притаило под върха, 
изведнъж занемяваме пред чудните форми на скалите, 
шеметните сипеи под тях и красотата на Кукленското 
езеро.

Върхът Куклите не трябва да се взима като най-ви-
соката точка от поредицата скални фигури. Този връх 
трябва да се приеме като цяло било, обхващащо всич-
ките тези фигури.

Забележителна е гледката от Куклите към Яловар-
ника, защото грамадният му масив изглежда оттук не-
достъпен. Каменица и Зъба са почти в створ. От юг и 
югоизток е циркусът на Башман-
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дра и долината на Средната река, а от север — приказ-
ното Кукленско езеро и долината на Беговица.

След като се премине и последната скална фигура, 
продължава се по билото, като се следва слабо очерта-
ната пътечка. Скоро се достига превалът между Зъба 
и Куклите, през който преминава кукленската пътека, 
описана вече по-горе. От Солището дотук може да се 
стигне за около час п половина. Спускаме се по пътека-
та за лижа Пирин и за по-малко от час се стига в нея.

3. Хижа Пирин — долината на Третата река 
— Маленкото езеро — връх Каменица — хижа Бего-
вица — около 7 часа без почивките

От хижата се тръгва по винарската пътека за Де-
миркапия. Движим се по долината на Третата река. 
След като преминем и петата тераса с овчи гърбици, 
пресичаме едни малък поток, който се спуска от запад 
като десен приток на Третата река. На това място до 
пътеката има грамаден самотен камък и до него мар-
кировъчен стълб. Малко по-нагоре се стига до втори 
поток, който се спуска от запад и се влива също като 
десен приток на Третата река. Без колебания тръгва-
ме нагоре по левия бряг на втория поток. Постепенно 
се оформя пътечка, която къде по-близо, къде по-да-
леч следва потока нагоре по течението му и ни изкачва 
все по-високо. Вдясно се виждат двата остри конуса на 
върха, с конто завършва спускащото се на изток ребро 
на Каменица, а вляво — скалите и клекът, с които за-
вършва над долината на Третата река североизточният 
хребет на Яловарника. Преминава се през нещо като 
ка-
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менна порта, следва се пътечката и не след дълго вляво 
пред нас се открива Маленкото езеро, разположено на 
една тераса, с която завършва циркусът между Яловар-
ника и Каменица.

От хижа Пирин дотук се идва за около 3 часа. От-
тук до Каменица се продължава по подстъпа, който бе 
описан на стр. 30, а слизането от Каменица до Бего-
вишкия превал може да стане по един от подстъпите, 
описани на стр. 30. Надолу се продължава по винарска-
та пътека до хижа Беговица. От Каменица до тази хижа 
се слиза за около два и половина часа.

4. Хижа Пирин — Лоповска поляна — Демир-
хан — връх Листа поляна — Кукленската поляна — 
горският пункт Лъката — хижа Пирин (около пет 
часа без почивките)

Това с един маршрут почти изцяло в гора. Пред-
ставлява интерес за ония, конто искат да добият пред-
става за гората „закрилница" - убежище ни пиринските 
хайдути и партизани от този край.

От хижата за 30 минути се излиза на Лоповска по-
ляна. Стигаме до югоизточния й край и търсим пътека-
та за билото на изток. Тя криволичи между смриките 
и боровете и след малко се разделя на две — лявата 
веднага започва изкачването, като се навлиза в гората 
с посока на изток и югоизток. Тя се промъква откъм 
северния склон на върха, който се очертава, целият об-
расъл със смърчова гора. След около половин час пъ-
теката излиза на открито и ние установяваме, че всъщ-
ност върхът не е обрасъл с гора, както ни изглеждаше 
от поляната. Продължаваме на открито и за по-малко 
от десет минути се излиза на
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падналата дървена триангулачна пирамида. Намираме 
се на връх Томан - началото на рида Демирхан.

Дясната пътека траверсира върха от южната му 
страна. Тя е много по-добре очертана от лявата. Отна-
чало тя се качва леко през гората в южна посока, после 
взима югоизточна и продължава почти по хоризонтал. 
Навлиза се в горния край на букова гора и се пресичат 
последователно четирите поточета, които са началото 
на втория ляв приток на Лоповска река, която надолу 
се преименува в река Черешнишка. Непосредствено 
след това се излиза на една широка билна поляна, къ-
дето ясно очертаната пътека слиза надясно по хребета. 
Но ние тръгваме наляво, по многобройните успоредни 
пътечки, които браздят южния скат на върха, и посте-
пенно се изкачваме към билото, което се спуска от юго-
източната му страна. По-нататък пътеката отново се 
оформя, траверсира от южната страна малкото обратно 
на връх Томан връхче и достига направо седловината 
между Демирхан и връх Листа поляна. По тази пътека 
от Лоповска поляна дотук се стига за около един час.

Оттук нататък следваме билото, като използуваме 
описанието, което дадохме за него от седловината под 
връх Листа поляна до Кукленската поляна. Излезли, 
тук търсим пътеката, която се оформя в лявата (север-
ната) окрайнина на буковата гора, която обгражда по-
ляната от тази й страна. Тази пътека започва от северо-
западния край на поляната с посока на запад. Но в тази 
посока пътеката не продължава дълго, постепен-
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но извива в северна посока и започва да се спуска на-
долу. След около 15 минути се стига до хубава чешма, 
от която струи обилно студена букова вода. Четирите й 
дървени корита са обрасли целите в мъх. Това е извест-
ната Кукленска чешма, наречена така, защото се нами-
ра близо до Кукленската поляна. Гората наоколо е ста-
ра, с грамадни букови дървета. Мястото е романтично 
и човек неволно си представя хайдутите и народните 
партизани, които са бродели по тия места. За съжале-
ние немного далеч оттук се чува шумът на моторната 
резачка, която още по-бързо от брадвата ще ликвидира 
романтиката и на тези запазени досега гори, и на този 
отдалечен пирински край.

Местността около чешмата и долът, който започва 
от нея надолу, се нарича Сърни дол. Действително тук 
все още има много сърни. За съжаление въпреки голе-
мите грижи, които се полагат за полезния дивеч, брако-
ниерството продължава да се шири и ако не се вземат 
решителни мерки, дивечът ще изчезне и там, където 
намира естествени условия за съществуване, за да ос-
тане само по запазените и добре охранявани райони и 
представителните ловни полета.

От чешмата нататък пътят е ясно очертан, на мес-
та доста широк. Отначало той слиза в северна посока, 
преминава през горния край на едно голямо сечище, 
след което на серпентини тръгва известно време на 
изток, отново на север и североизток и слиза до една 
рекичка, десен приток на Пиринска Бистрица. Преси-
чаме тази рекичка и излизаме при рампа за товарене на 
трупи. Оттук
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по камионен път за 5 минути се слиза до постройки-
те на горския пункт Лъката, отстоящ на 8 км от село 
Пирин и на 7 км от хижа Пирин. От чешмата дотук се 
слиза за около един час.

Трябва да се внимава при чешмата да не се тръгне 
по десния път — в източна посока, защото той отвежда 
много надолу на шосето за село Пирин.

От Лъката по шосето до хижа Пирин се отива за 
по-малко от час и половина.

Пирин планина е хубава навсякъде и нейната ху-
бост се възпява много отдавна, когато е била позната 
само на местното население. Сега вече тя е широко по-
пулярна и се посещава масово. Расте и броят на чуж-
дестранните туристи. Нека поклонниците на тази най-
красива наша планина както тези, които вече я познават, 
така и онези, които тепърва ще я открият, се насочат 
към масива и билото на Каменица! Те ще ги пленят и 
очароват не по-малко, отколкото известната централна 
част и Карстовото било на планината.
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