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„Пирин — туристически речник” 
представлява подръчно помагало за 
справки, отнасящи се до най-попу-
лярни туристически и географски 
обекти в Пирин планина. Речникът 
има за цел да разшири знанията на 
любителите на планината, да ги за-
познае с географското разположе-
ние на по-важните обекти — вър-
хове, била, местности, реки, езера, 
превали. Речникът е пръв по рода си 
у нас и ще задоволи интересите на 
туристи, географи, ученици.
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НА БЕЗСТРАШНИТЕ ПИРИНСКИ СИНО-
ВЕ, БОРЦИ ЗА ПРАВДА И СВОБОДА

 
 

Едва ли има българин, който да не е слушал за най-кра-
сивата планина в България, за закрилницата на български 
чеда, обрекли себе си на борбата за освобождението на на-
рода, за вдъхновителката на поети и художници, за плани-
ната с кристални езера и изшилени върхари, за легендите и 
историческите факти, които говорят за едно героично ми-
нало на още по-героичен народ.

Пирин, както и другите български планини, е свързан 
със старата и новата история на борческия ни народ. В пи-
ринските градчета и села са родени Паисий Хилендарски, 
Неофит Рилски, пиринският орел, „царя” на Пирин Яне 
Сандански, първият български партизанин Иван Козарев, 
най-големият поет-революционер от времето на съпроти-
вата Никола Йонков Вапцаров. В този прекрасен природен 
и борчески край са родени баба Парашкева — майката, 
откърмила великия вожд на българския народ Георги Ди-
митров, неговият баща и още много, много будни синове 
и дъщери. В пазвите на Пирин след героични дела са на-
мирали закрила легендарните хайдути, революционерите 
Гоце Делчев, Пею К. Яворов, Димо Хаджидимов, Павел 
Делирадев, Владимир Поптомов, Никола Парапунов — ор-
ганизирал първата българска партизанска чета.Безброен е 
низът от борците за правда и свобода, родени и борили се 
из този край.



6 ПИРИН - туристически речник

Всеки българин, за да опознае и обикне още повече сво-
ята родина, трябва да опознае и Пирин!

Скромен източник в това отношение е настоящият ту-
ристически речник на Пирин планина. Идеята за изготвяне-
то му се породи през 1951 г., но основната причина, която 
ме задължи да работя за създаването на такъв речник, бяха 
многото различни и сходни имена на върхове, местности, 
езера, реки и пр., различното им именуване от местни жи-
тели и планинари, различията в някои пътеводители, карти 
и скици, географски и художествени описания. Всичко това 
затруднява опознаването и изучаването на Пирин. Затова 
започнах да събирам имена и сведения за обекти в планина-
та от най-различни източници. Имената подреждах по азбу-
чен ред и към всяко постепенно прибавях кратки описания, 
характерни белези, цифрови данни, исторически събития, 
легенди. За написването на речника бях улеснен от естест-
вото на служебната си работа като организатор и отговор-
ник за екскурзионната почивка в Пирин от 1953 г. досега.

В речника са дадени 988 имена. В този речников фонд 
са включени стари и нови имена на обекти не само в пла-
нината, но и в подножието й, в населените места (музеи, 
исторически къщи и др.). Дадени са малък брой имена на 
обекти извън, но близо до границите на Пирин. Те предста-
вляват интерес и могат да се посетят при обхождането на 
планината. Трябва да отбележа,че някои имена в речника 
са дадени така, както те са най-популярни и най-употребя-
вани от туристите и местното население, като са изяснени 
и официалните или неофициалните преименования (напр. 
Дженгал, преименуван на Голец, Даутов
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връх — на Гърбец и др.). За имената и административните 
промени на населените места са взети пред вид изменени-
ята, направени от Президиума на Народното събрание и от 
окръжните народни съвети. Данните за броя на население-
то в селата са според преброяването през 1965 г., а за градо-
вете и с. Добринище се отнасят към 31 декември 1970 г.

Освен включените в речника обекти из Пирин има още 
върхове, местности и др., но тъй като те не са от съществе-
но значение, не са отразени в речника.

Някои върхове, езера, превали и др. имат по две и пове-
че имена. Те също са отразени в речника, като описанието 
и географското им определение е дадено на буквата, с която 
започват най-популярните им имена. Най-много са имената 
за Северен Пирин, който дял на планината е най-голям по 
площ.

Общо в речника са дадени 188 имена на върхове, 114 на 
реки, 98 на езера и езерни групи, 65 на разклонения, хребе-
ти, ръбове и ридове, 44 на циркуси, 164 на местности, по-
ляни и резервати, 42 на седловини, превали, порти, 105 на 
селища, 33 на извори, чешми и кладенци, 10 на партизан-
ски лагери и землянки. Останалите 125 имена са на хижи, 
туристически спални, паметници, музеи, водопади, черкви 
и параклиси, пещери и други обекти.

Дължа да изкажа благодарност на всички автори на ма-
териали и карти за Пирин, от които съм ползувал сведения. 
Изказвам своята най-сърдечна признателност на другаря 
Благо Милев (Чобан Бойчо), партизанин от Пиринския от-
ряд, на покойния Илия Топузов, ятак на първия български 
партизанин Иван Козарев, на банскалиите Георги Ушев — 
учител, и Миле Клечоров — бивш дома-
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кин на х. „Вихрен”, на санданчаните бай Кръстьо, бай 
Коста, Ганчо, на добрите планинари Живко Радучев, Ге-
орги Цонев, на председателите на народните съвети, ОФ 
организации, учители и на много местни жители, овчари, 
горски работници и др., от които в продължение на 20 годи-
ни съм събирал сведения и черпил от техните познания, за 
да бъдат отразени в настоящия речник на Пирин планина.

„Пирин — туристически речник” е пръв опит в наша-
та страна за систематизиране и описание на обекти в една 
планина. Въпреки големия стремеж на автора за точност в 
него вероятно ще има недостатъци. Те ще бъдат избягнати в 
едно евентуално Второ издание и чрез критичните бележки 
на читателите, за което авторът ще е благодарен.

Авторът.
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ПИРИН

Пирин планина се издига в югозападната част на Бъл-
гария между долините на реките Струма и Места и сед-
ловината Предел на север и Парилската сед-ловина на 
юг. Има посока на простиране северозапад — югоизток и 
представлява най-величественият хорст в България. На се-
вер граничи с Раблова река, седловината Предел (1140 м н. 
в.), която го отделя от Рила, и реките Еловица и Градевска. 
На запад се ограничава от Симитли-Брежанската и Петрич-
ката котловина и Кресненската клисура. Южна граница на 
Пирин са р. Пиринска Бистрица и притокът й Голешевска 
река, Парилската седловина (1170 м н. в.), която го отделя 
от Славянка планина (Алиботуш), р. Буровица и р. Мътни-
ца. На изток се ограничава от Разложката и Гоцеделчевска-
та котловина и пролома Момина клисура.

През хилядолетията Пирин е бил познат под различни 
имена; Орбелус (Орбел), Юденица, Перун, Бериде. По ви-
сочина е втора планина у нас (след Рила) и трета на Бал-
кански полуостров (след Рила и Олимп в Гърция). Има два 
върха над 2900 м (Вихрен и Кутело), 7 над 2800, 14 над 
2700, 32 над 2600 и около 40 над 2500 м н. в.

Едни от най-старите сведения за Орбел (Пирин заедно с 
Осогово) дава Страбон. Кратки бележки за планината дава 
и турският пътешественик хаджи Калфа (XVII в.). Първите 
научни изследвания се извършват през първата половина 
на XIX в., предимно от чужденци (до 1912 г. Пирин бе в 
границите на Османската империя) — ботаника Фридри-
хщел,
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геолозите Ами Буе и Август Викенел, Фр. Тула, Йован Цви-
ич, Херберт Луис, П. Янчович, Л. Адамович, Н. Велинов и 
др.

След Балканската война най-плодотворна за изучаване-
то на Пирин бе експедицията от български учени (1915 г), 
в която участвуваха палеонтологът проф. П. Бакалов, бо-
таниците Ив. Урумов и Борис Ахтаров, ботаникът-миколог 
Ал. Радославов, зоолозите д-р Ив. Буреш, П. Дренски и Д. 
Илчев.

Изследователи на Пирин са и професорите Жеко Ра-
дев, Георги Бончев, Л. Банков, Н. Стоянов, Б. Стефанов, 
Ст. Петков, Стр. Димитров, Ал. Вълканов, Г. К. Георгиев и 
др. Най-много данни за геоложкия строеж и тектониката на 
Пирин са представени от геоложката бригада на Главното 
управление за геоложки и минни проучвания (1959 г.).

Най-старите скали в Пирин са метаморфните. Те са 
представени от две серии — долна и горна. Долната мета-
морфна серия в долната част е изградена от гранитогнайси 
(очни и биотитови), в средната от амфиболити с гнайси и 
шисти, в горната част — от гнайси, шисти, амфиболити и 
мрамори. Горната серия в долните и средните етажи е пред-
ставена от гнайси и шисти, като най-горните им части са 
изградени от мрамори. По-голямата част от площта на пла-
нината (62%) е заета от гранити с палеозойска и мезозойска 
възраст.

Геоморфоложкото развитие също е проучвано от раз-
лични автори. Херберт Луис и съветският геомор-фолог 
Инокенти Герасимов пишат за двукратно заледяване (риско 
и вюрмско) на Пирин. Луис определя и надморската висо-
чина на снежната граница на 2200 м в северните части и на 
2300 м за южните.
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Характерна особеност на Пирин са неговите заравне-
ности по склоновете и високите му върхове. Това са така 
наречените денудационни повърхнини. Те са изработени 
по време на продължителните периоди на континентално-
то развитие на планината. Различават се три денудацион-
ни повърхнини; най-висока (младомиоценска) — от 2400 
до 2600 м (Седелец, Стъпалата, Котешки чал, Палашица, 
Овча поляна, Каменица и др.), и две по-ниски— на 1600 
м (староплиоценска) и на 1200 м (младоплиоценска). През 
плейстоцена (кватернера) Пирин е бил заледен. Благода-
рение на продължителната ледникова дейност (екзарация) 
днес се наслаждаваме на причудливите форми на гребени-
те Средоноса, Дончови караули, Ушиците, Дженгал, на пи-
ринските красавци Каменица, Газей, Момин двор, Кралев 
двор, Муратов връх, Куклите. Ледниковите форми са пред-
ставени във високите части на Северен Пирин. Най-добре 
изразени са те по североизт. склон на планината, които й 
придават алпийски вид (циркуси и циркусни езера, ледни-
кови долини, морени, висящи долини и др.).

Климатът в Пирин е планински със средиземномор-
ско влияние, изразено по-силно по долините на Струма и 
Места. Във високите части на планината преобладават сне-
говалежите. Характерно е образуването на лавини, благо-
приятствувано от силните бури и релефа. От Пирин водят 
началото си реките Бела, Демяница, Бъндерица, Ретиже, 
Туфча и др. (притоци на Места) и Влахинска, Санданска 
Бистрица, Мелнишка, Пиринска Бистрица и др. (притоци 
на Струма). Езерата и карстовите извори са голямо водно 
богатство на Пирин.
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В днешно време разрушителният процес също продъл-
жава, но .под въздействието на други фактори — студа и 
топлината. Разрушените материали образуват сипеи и ка-
менни натрупвания. Химическото изветряне се наблюдава 
предимно в мраморните части на Пирин.

Растителността в Пирин е разнообразна. Горската рас-
тителност е представена от дървесните видове; бяла и чер-
на мура, бял и черен бор, смърч, ела, клек, бук, дъб, растя-
щи в различни височинни пояси от 700 до 2200 м н. в. В 
нископланинския пояс от 700 до 1400 м растат предимно 
бук и ела, в среднопла-нинския—от 1400 до 1800 м—бук, 
ела,смърч, бор,и във високопланинския — от 1800 до 2200 
м, смърч и мури. Над 2000 м големи площи от планината са 
заети от клекови гори. Най-високо е тревистият растителен 
пояс.

Най-интересни дървесни видове в Пирин са черната 
мура (Pinus leucodermis) и бялата мура (Pinus peuce). По-
следната в Европа вирее само в Балканския полуостров 
(Славянка, Олимп, Шар, Далмация, Херцеговина) и Южна 
Италия, а в Пирин само в северния му дял — от долината 
на р. Бъндерица при х. „Бъндерица” до х. „Яворов”. Много 
интересен екземпляр от черната мура е Байкушевата мура 
(вж.).

Горският фонд на Пирин (около 55% от неговата площ, 
П. Костов, 1963 г.) има голямо стопанско значение за наша-
та страна.

Пирин се отличава и с разнообразието на своите цветя: 
божур, омайниче, иглика, мак, незабравки, тинтява, насеко-
моядната росянка, минзухар, Дебела Мара, камбанки, каме-
ноломка, пирински чай, но най-привлекателен от всички е 
цъфтящият през юли
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и август белоснежен еделвайс (Leontopodium alpinum). 
Среща се само в мраморната част на Северен Пирин — от 
източните склонове на вр. Вихрен до Стъпалата.

Във високопланинския пояс виреят някои специфични 
за Пирин растения (ендемити); Jsoetes lacustris — реликт от 
ледниково време, растящ по дъната на езерата, Centranthus 
Kellereri, Oxytropis Urumovii, Centraurea Achtarovii, Galium 
Stojanovii, Poa pirinica, Arenaria pirinica, Brassika Jordanovii, 
Verbascum davidovii и др.

Животинският свят е представен от обитаващите непри-
стъпните гребени диви кози, от сърни, диви свине. Въпреки 
и намалели, все още се срещат мечки. Не липсват и змии: 
пепелянки, усойници, смокове, слепоци. От пернатите по-
рядко се срещат орли и соколи, в горите обитават глухари, 
гургулици, диви гълъби, чавки. В езерата и реките се въди 
пъстърва — местна и американка, разни видове низши без-
гръбначни животни — едноклетъчни, червейчета, хидри, 
ракообразни, охлювчета и други, черни бръмбърчета (ага-
буси), водни бълхи.

Пирин се дели на три дяла: Северен, Среден и Южен. 
Те се очертават най-ясно, като се погледне Пирин откъм 
Огражден планина.

Северен Пирин се ограничава от седловините Предел 
и Тодорова поляна (1883 м н. в.). Това е най-високият и 
най-дългият (41—42 км) дял на планината. На него се па-
дат 74% от общата площ. Този дял има подчертан алпийски 
характер. В него се издигат пиринските първенци Вихрен 
(2915 м), Кутело (2907 м), Бански Суходол (2884 м), Поле-
жан (2851 м). В шеметните циркуси в езерни групи или
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поединично се гушат 119 постоянни езера от ледников про-
изход и около 45 малки езера с площ под 1 дка, които през 
лятото пресъхват. В далечното минало езерата са били мно-
го повече, но сега са затлачени и превърнати в мочурища 
и поляни. Най-голямо от езерата е Поповото със 123,6 дка 
водна повърхност. По-големи реки в този дял на планината 
са Изток, Глазне, Туфча, Пиринска Бистрица—най-дългата 
в Пирин, Санданска Бистрица, Влахинска и др.

Геоложкият строеж на Северен Пирин е разнообразен. 
Северните му части към Даутов връх са изградени от крис-
талинни шисти, от вр. Разложки Суходол до седловината 
Кабата — от мрамор, и от Кабата до седловината Тодорова 
поляна — от гранит. Мрамор се наблюдава в някои отделни 
части в гранитната част (вр. Синаница, вр. Усипо, мрамор-
ната кариера в поречието на р. Демяница).

От главното било се отделят редица странични била 
(разклонения). Най-дълго от тях е Каменишкото. То започ-
ва от вр. Кралев двор и има ю. зап. посока. Полежанското 
странично било започва на сев. от вр. Момин двор. От Му-
ратов връх в ю. зап. посока се отделя Синанишкото било. 
Тодориното било е по-късо и се отделя от главното било 
изт. от Бъндеришки чуки и зап. от най-западния връх на 
Типиците.

Северният дял е най-красивият и най-посещаваният. 
Тук е царството на дивите кози. В мраморната му част рас-
те белоснежният еделвайс. Почти всички пирински хижи 
— „Яворов”, „Бъндерица”, „Вихрен”, „Демяница”, „Сан-
дански”, „Беговица”, „Пирин” и „Гоце Делчев”, както и 
новата „Ловна хижа”, са в този дял. Най-удобни изходни 
пунктове за обектите
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в Северен Пирин са; гр. Разлог, гр. Банско, с. Добринище, 
гр. Сандански и гр. Мелник, в които има туристически 
спални.

Среден Пирин се отделя от Северния чрез седловината 
Тодорова поляна и от Южен Пирин чрез седловината По-
пови ливади (Папазчаир, 1430 м). Той е по-къс от другите 
два дяла и по-висок от Южния. Има площ 6,7% от тази на 
цялата планина. Най-висок негов връх е Орелек (2099 м). 
Южната част на дяла е изградена от мрамор, средната — от 
кристалинни шисти, северната — от гранит. Почти цели-
ят Среден Пирин е покрит с гори. Изключение правят вр. 
Орелек и платото Добро поле. В Среден Пирин няма езера. 
Реките, които извират от него, са къси и маловодни. Един-
ствената хижа тук е „Попови ливади”.

Най-удобни изходни пунктове за Среден Пирин са гр. 
Гоце Делчев, където има туристическа спалня, и с. Пирин.

Южен Пирин се простира от седловината Попови ли-
вади до Парилската седловина, по-нисък е от другите два 
дяла и заема 19,3% от площта на планината. Централните 
му части са изградени от гранит, а в краищата се наблюда-
ват мрамори и кристалинни шисти. Личен връх на дяла е 
Свещник (1974 м). Езера и хижи няма. Реките са малки и 
къси. На юг от Парилската седловина се издигат склонове-
те на Славянка (Алиботуш) планина.

Среден и Южен Пирин коренно се различават от Севе-
рен. Освен езера в тях липсват страховити върхари, цир-
куси и бездни. Преобладават по-меките и галещи заоблени 
форми на върховете и зелени поляни, обсипани с цветя.
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Пирин планина има огромно значение за народното 
стопанство. Ежегодно от нея се добиват хиляди кубически 
метри иглолистен и широколистен материал, стотици хиля-
ди тонове висококалорични въглища, мрамор, вар и други 
материали. Реките, които водят началото си от нея, напоя-
ват плодородна земя. Водите на р. Санданска Бистрица и 
по-големите и́ притоци се обхващат в строящата се водно-
силова каскада „Санданска Бистрица”. Предвижда се по-
строяването на водносилови каскади и на реките Пиринска 
Бистрица и Демяница. В долините и оградните котловини 
са разположени много селища. Градовете Разлог, Банско, 
Гоце Делчев, Мелник, Сандански и Симитли се развиват 
не само като курортни и туристически, но и като промиш-
лени селища (без Мелник). В селата са развити лозарството 
(най-вече в югозападните и западните склонове на Пирин), 
тютюно- и зеленчукопроизводството, овощарството, жи-
вотновъдството.

Пиринският край е един от най-богатите на минерал-
ни води у нас. Известни още от древността, днес много 
от минералните води се използуват за балнеолечение (гр. 
Сандански, с. Добринище, с. Баня и др.) и за оранжерии 
(гр. Сандански, гр. Симитли, с. Баня). В зависимост от своя 
химичен състав изворите се обединяват в две характерни 
термални групи. Едната е съсредоточена по долината на р. 
Струма, а другата по долината на р. Места. Минералните 
води по долината на Места имат висока алкална реакция 
(pH над 9), по-ниска минерализация (под 400 мг/л), по-ни-
ска електропроводимост и по-ниска концентрация на от-
делните съставки. Изворите по долината на р. Струма са с 
по-висока температура (до 86° С). В настоя-
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щия речник има кратки данни за минералните извори в 
този край. Изворите трябва да се търсят на буквата, с коя-
то започва името на населеното място, в чието землище се 
намират, а именно: Баничански, Бански, Банянски, Влахин-
ски, Градешнишки, Добринищки, Левуновски, Марикости-
новски, Мусомищки, Ощавски, Сандански, Симитлийски, 
Хотовски.

Съчетанието на високата алпийска планина с благо-
приятния климат, природните и историческите забележи-
телности привличат ежегодно хиляди трудещи се и учащи 
от цялата страна и гости от чужбина. В селищата, които са 
най-удобни изходни пунктове за Пирин, освен хотелите за 
нуждите на посетителите има и туристически спални и до-
мове на БТС и профсъюзите.

В защита на природата в нашата страна е издаден Указ 
и правилник за приложението му, разни разпореждания. 
Много природно красиви места са обявени за резервати, за 
народни паркове, редки и ценни обекти от родната природа 
са обявени за защитени, забранено е брането на еделвайса, 
ловуването на диви кози и мечки. За опазването им държа-
вата полага грижи, създадени са на обществени начала „зе-
лени патрули”, но всичко това не е достатъчно. Обикаляйки 
дивите кътове из Пирин, естетическата наслада се помрача-
ва от изсечения зелен клек, от хищ-ническото унищожава-
не на еделвайса, безогледното изкореняване на билки. Не 
са редки случаите на бракониерствуване на забранен дивеч, 
ловене пъстърва с непозволени средства и през забранени 
периоди, на разрушаване на мравуняци. Нерядко китните 
поляни са замърсени с отпадъци. Необхо-
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димо е да се направят на най-посещаваните места ями за 
отпадъци, да се поставят подканващи табелки за запазване 
чистотата, за забрана сечта на зелени дървета. В това отно-
шение трябва да намерят място народните съвети, горските 
стопанства, туристическите дружества и други масови ор-
ганизации, в чиито райони влизат природните обекти.

Защитени обекти в Пирин са Байкушевата мура, Висо-
ката ела и др., а емайлираните табелки „Защитен природен 
обект”, „Охранява се от държавата” ориентират посетите-
лите.

Защитата на родната природа е дълг на цялата туристи-
ческа общественост, на всеки отделен турист. Без активна-
та им намеса тя е обречена на загиване.
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ПО-ВАЖНИ СЪКРАЩЕНИЯ

в. — вестник
вж — виж
вр. — връх
ез. — езеро
държ. — държавен
ж. — жители
зап. — западен
змс — заслужил майстор на спорта
изт. — източен
м. — местност
мин. — минута
м н. в. — метра надморска височина
мс — майстор па спорта
р. — река
с. — село
Ссв. П. — Северен Пирин
сев. — северен
сев. изт. — североизточен
сев. зап. — северозападен
Ср. П. — Среден Пирин
хр. — хребет
тур. — туристически
унг. — унгарски
х. — хижа
ч. — час
ю. — южен
Ю. П. — Южен Пирин
ю. зап. — югозападен
ю. изт. — югоизточен
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A
 
АЗМАЦИТЕ — местност в Сев. П. ю. изт. от вр. Голена. Мест-

ността е гориста и мочурлива, особено през пролетта и есента.
АЙКУЛАК — хребет на зап. от м. Попина лъка, обрасъл с 

гори. На турски значи „мечи уши”. А. се свързва с вр. Кельо чрез 
седлото Котарите.

АЛА́БУРУН — връх, вж Пъстрец.
АЛАМА̀НСКИ ЧУКА̀Р — връх на зап. разклонение от вр. 

Седелец.
АЛБУ́ТИН — 1) Връх, вж Бутин. 2) Хребет; най-южният от 

няколкото хребета на билото Плавилото.
АЛЕ́КСОВА ПОЛЯ́НА — поляна в Сев. П. През нея минава 

трупчийски път, който се отделя от шосето през Предела за Френ-
дов чукар и м. Йотковото.

АЛПИЙСКИ ЗАСЛО́Н „КО́НЧЕТО” -
вж Кончето (2).
АРАМИ́БУНАР — 1) Извор, вж Харами-бунар (1). 2) Мест-

ност, вж Харамибунар (2).
АРАМИИ́СКА ВОДА — местност, разположена на около 8 км 

над с. Калиманци. По време на борбите за освобождение от осман-
ското робство тук се е водило сражение между турски аскер и че-
тата на Яне Сандански. В четата е участвувал и П. К. Яворов- До 
местността има черен път.

АРА́ПСКИ ГРОБ — местност на страничното Каменишко 
било между върховете Коцов гроб и Стефанов връх.

АРГИ́РОВО Е́ЗЕРО — разположено в циркус на 2365 м н. в. 
Отстои на 500 м зап.-ю.зап. от вр. Джано и на 750 м сев. зап. от вр. 
Ченгелчал. Има неправилна форма с 6,90 дка площ. От него изтича 
един от началните притоци на Демиркапийска река. Край езерото 
минава пътеката от х. „Пирин” за Попово езеро и лагер „Безбог”.

АРНАУ́ТДЕРЕ — река, десен приток на р. Санданска Бистри-
ца. Протича в ю. зап. склонове на Пирин. Събира водите от ю. раз-
клонения на Синанишкото било. Тече
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А-Б

на ю. и се влива в р. Санданска Бистрица. През 1955 г. част от во-
дите и́ бяха каптирани за нуждите на гр. Сандански.

АРНАУ́ТСКИ ГРО́БИЩА — хребет, спускащ се на ю. от де-
нудационната повърхнина Атмегдан към м. Попина лъка.

АСА́НИШКА РЕКА́ — къса рекичка, събираща водите си от 
ю. склонове на вр. Хамбарташ. Ляв приток на Пиринска Бистри-
ца.

А́ТМЕГДАН — местност в Сев. п., денудационна повърхни-
на, простираща се ю.-ю. зап. от вр. Башлийски чукар. Някога тук 
се е провеждал пазар на коне, откъдето носи името си (тур. Конски 
площад). Ю. изт. склонове на Атмегдан са покрити с големи скал-
ни блокове, а сев. зап. се спущат отвесно и представляват гранит-
на стена с височина към 250 м, обект на алпийски изкачвания. Сте-
ната носи имената Атмегдан и Башлийска. Първото й изкачване бе 
осъществено на 23 юни 1953 г. от алпинисти на ДСО „Строител” 
— мс К. Дюлгеров, Хр. Генков, Ал. Хижов и Ив. Борисов. Турът бе 
наречен „Строител” и е от IV „а” категория на трудност. През ав-
густ с. г. алпинисти от народната армия трасираха нов, по-труден 
тур от IV „б” категория, който нарекоха „Народна армия”.

А́ТМЕГДАНСКО Е́ЗЕРО — вж. Малко Спанополско езеро.
АТЛАНТИ́К ВАЛ — партизански лагер на Пиринския отряд, 

закътан сред вековни мурови гори. Намирал се е на сев. зап. от 
вр. Конарево и на ю. от Банско. От него наблюдателите на отряда 
са следили движението на жандармерията и войската в Разложка-
та котловина.

Б
БА́БА (Тумба и Тумбабаба)—връх в Ср. П. на ю. от вр. Оре-

лек и на сев. зап. от седловината Попови ливади, от която се вижда. 
На сев. изт. от вр. Баба се простира платото Добро поле. Теменната 
част на върха е гола. Надморската му височина е 1879 м.

БА́БА ЦВЯ́ТА — махала на с. Градево по шосето Симитли — 
Разлог между Подпряната скала на сев.
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Б
зап. и хотел-ресторанта на Предел на ю. изт. Носи името на няко-
гашната известна гледачка баба Цвята, живяла 105 години.

БА́БИНА ВОДА́ — извор в Сев. П. на около 2 км над м. Каля-
та. Според легенда този извор е снабдявал с вода голямата крепост, 
построена на десния бряг на Бела река от болярина Драгостин за за-
щита на местното население. След неуспешните си опити да пре-
вземе крепостта страшният Али бей използувал хитрост. Измъч-
вайки до смърт останалата извън крепостта старица, успял да по-
лучи съвет как да открият извора. Турците взели муле, непило вода 
три дни, което ги завело на извора. Останали без вода, героичните 
защитници на крепостта се предали. Оттогава изворът носи име-
то Бабина вода.

БАЖУ́РА — местност в Сев. П., разположена на изт. над голя-
мата поляна Караманица. Под нея на хубава тераса се намира Тев-
ната поляна, а на ю. м. Пльошчичките.

БАЙКУ́ШЕВА МУ́РА — рядък екземпляр на черна мура, из-
ключителен природен феномен. През 1897 г. лесовъдът К. Байку-
шев я открил и с помощта на тръбна сонда „Преслер” изчислил, че 
мурата е на 1200 г. Диаметърът й е 2,38 м, обиколката 7,80 м и висо-
чината 22 м. Намира се на около 7 мин. ю. зап. от х. „Бъндерица”.

БА́ЛЕВ МОСТ - мостът над р. Дисилица, откъдето пряката 
пътека за х. „Г. Делчев” се отделя от шосето, идващо от с. Добрини-
ще, и минава през м. Думатарица.

БАЛКО́НЕ — партизански лагер на Пиринския отряд. Нами-
рал се е на ю. зап. от с. Добринище.

БАНИ́ЧАН - село (631 ж.) в състава на община гр. Г. Делчев. 
Отстои на 7 км сев. от града. Изт. от селото има два минерални из-
вора, които вероятно са дали името му. Съществува предание, че из-
ворите са били по-високо и по-близо до селото, но местното населе-
ние ги затрупало с вълна и желязо, за да спре водата и по този начин 
да попречи на заселването на турци. Главен поминък е тютюноп-
роизводството. Отглеждат се овце и говеда. Има основно учили-
ще. С Благоевград (105 км) и Г. Делчев (7 км) има автобусна връз-
ка. Съседното с. Борово е на 3 км, а най-близката жп. гара е с. До-
бринище (36 км).



23

Б
БАНИ́ЧАНСКИ МИНЕРА́ЛНИ И́ЗВОРИ — два извора, на-

миращи се на 1 км изт. от с. Баничан. Водата им е с температура 
17,7° С и се използува само за пране. Бистра е, няма мирис и е при-
ятна за пиене. Двата извора имат дебит около 4 л/мин.

БА́НСКА РЕКА́ — вж Глазне.
БА́НСКИ ГЬО́ЛОВЕ — вж Бански езера.
БА́НСКИ ЕЗЕРА́ — две езера, включени в групата на Папаз-

гьолските езера. Първото отстои на 200 м сев. зап. от Попово езеро 
и е на 2208 м н. в. Дълго е 125 м широко 120 м и има площ 9,5 дка. 
Второто езеро е разположено на сев. непосредствено под първото 
на 2207 м н. в. То има елипсовидна форма с дължина 50 м, ширина 
25 м и площ 1,2 дка. Езерата са плитки, топли и приятни за къпане, 
поради което са наречени Бански. В тях има пъстърва.

БА́НСКИ МАНГЪ́РТЕПЕ — връх, вж Малък Мангъртепе.
БА́НСКИ МИНЕРА́ЛНИ И́ЗВОРИ — три извора, намиращи 

се на 3 км ю. зап. от гр. Банско в м. Мъртва поляна, на около 1000 
м н. в. Температурата им варира между 15,3° и 23° С. Големият из-
вор има дебит 1000—2000 л/ мин. Средният извор е с по-малък де-
бит. Температурата му е 20° С. Малкият извор е с температура 23° 
С. Водата е слабо минерализирана, хладка, хидрокарбонатна, кал-
циева, магнезиева. Засега не се експлоатира.

БА́НСКИ СУХОДО́Л — 1) Връх (2884 м) в Сев. П. — третият 
по височина в Пирин. Намира се на Главното било между вр. Баю-
ви дупки и вр. Кутело. Изграден е от мрамор. Между него и вр. Ку-
тело се простира Карстовият ръб с прочутото „Конче”. На сев. изт. 
от върха е циркусът Бански Суходол. 2) Циркус, един от най-голе-
мите и шеметни циркуси в Пирин. Дълъг е около 3 км, широк 1 км 
и Дълбок 500—600 м. Вдълбан е в мрамори. Разположен е на сев. 
изт. от вр. Бански Суходол. Огражда се откъм сев. зап. от Котеш-
кия чал, откъм ю. зап. от Карстовия ръб и откъм ю. изт. от Църно-
могилския хребет. Циркусът е безводен.

БА́НСКО — град (9500 ж., 1970 г.) в разложката котловина. 
Разположен е върху наносния конус на р. Глазне на 936 м н. в. За 
произхода на името му има различни теории. Според една то про-
изхожда от думата „бан” — исто-
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рически термин за управител на област. Друга гласи, че Б. е прилагателно 
име от името на с. Баня, в чието землище е възникнал градът. Според тре-
та носи името на Банко, сина на дядо Карагон, който обединява и заселва 
(цен трализира) на мястото на днешно Банско множество пръснати маха-
ли за борба с враговете и природните стихии. Предприемчивостта, трудо-
любието и търговският дух на банскалии са подпомогнали бързото разви-
тие на града. Като кираджии (превозвачи с коне) и търговци те са прена-
сяли и продавали из Сърбия, та чак до Виена и Будапеща златен тютюн, 
серски афи он и памук, мешин. Конете се завръщали натоварени със зла-
то. Своя „зла тен век” Банско достига през втората половина на XVIII в., 
но Наполеоновите войни с Австрия и откриването на водния път по Ду-
нав слагат край на „златния век”.

Банскалии са имали будно национално чувство. Още през 1876 г. в 
Банс ко е създаден таен революционен комитет начело с хаджи Кандит. 
През 1878 г. 200 въоръжени четници влезли в Банско, предвождани от 
шип ченския герой Бано Маринов и начело с кмета Д. Хадживъчов обяви-
ли свободната „Разложка република”. През 1896 г. в Банско идва нов дас-
кал — легендарният апостол за свобода Гоце Делчев. Образуват се чети, 
по потайни пътища през Рилския манастир се доставя оръжие. „Аферата 
мис Стон” осигурява голяма сума за закупуване оръжие (вж. Подпряна-
та скала). На 2. VIII. 1903 г. избухва Илинденското въстание. На 27. IX. 
с. г. пламва и Разложко, но героизмът и себеотрицанието само не са били 
дос татъчни за победата. През 1918 г. е образувана социалдемократическа 
пар тия и на следващата година след спечелване на изборите се образува 
Бан ската комуна, която държи властта до 9 юни 1923 г. В Септемврийско-
то въстание банскалии участвуват със завземането на разложката казар-
ма, по щата и полицейския участък в Банско. Взимат участие и в Соболе-
вата ак ция (1940 г.) за ненамеса на България във Втората световна война. 
Банскалии активно участвуват и в борбата против фашизма и капитали-
зма. В съз даването на първия партизански отряд в България участвуваха 
Крум Ра донов, Никола Голев (дядо Коле) и Сандре Пицин. Банско е жи-
вописно раз положен в сев. изт. подножие на Сев. П. В центъра на града се 
издигат новите сгради на Народния съвет, Наркоопа, ТКЗС, паметникът 
на Н. Й. Вапцаров и къщата-музей на поета-революционер. За миналото 
на Банско говорят множеството старинни паметници: църквата„Св.



25

Б
Богородица” с прекрасната дърворезба на иконостаса, църквата „Св. 
Троица” с красивата живопис, Кулата с часовника, мястото, където е 
била родната къща на Отец Паисий, родната къща на Неофит Рилски, 
Сирлещовата къща с изящната дърворезба на таваните и др.

Банско бързо се развива. Интензивните култури — ягоди и тютюн, 
заводите за вита мебел и телефонна апаратура, дървообработващите 
предприятия придават нов стопански облик на града. Горският, дърво-
обработващият и техникумът по фина механика подготвят специалисти 
за цялата страна. Б. има нова болница, родилен дом, детски градини, 
кино, читалище, библиотека, няколко ресторанта, хотел, туристически 
дом и туристическа спалня. Транспортните му връзки с вътрешността 
на страната са добре устроени. Той е жп. гара на теснопътната жп. ли-
ния Пазарджик—Добринище. Б. е много удобен изходен пунк за север-
ния дял на Пирин. 

БА́НЯ (Гулийна баня) — село на 5 км изт. от гр. Разлог. Свързано е 
чрез шосета с Разлог и Банско (5 км) и е жп. гара на линията Септември 
— Добрините. В Б. се произвеждат тютюн, ранни зеленчуци”, отглежда 
се едър и дребен рогат добитък. В селото и извън него има 72 минерал-
ни извора (вж. Банянски минерални извори). Климатичните показатели 
на селото са благоприятни за провеждане на съчетано балнео- и клима-
толечение. Селото е слънчево, средните денонощни колебания на тем-
пературата са умерени (между 8° и 14°С), средните годишни валежи са 
от 650 до 700 мм. Снежната покривка се задържа около 2 месеца. В се-
лото има минерални бани, оранжерии, почивна станция, кино, консерв-
на фабрика, завод за релета и др.

БА́НЯНСКИ МИНЕРА́ЛНИ И́ЗВОРИ — група извори, които се 
намират във и около с. Баня. Групирани са в две термални зони. Една-
та включва изворите в селото (ю.изт. му част), а другата — изворите, 
сев. изт. извън селото в подножията на възвишението Женско бърдо. На-
брояват се 72 извора с температура от 37°С до 57°С. Общият им дебит 
е около 3000 л/мин. Част от водата се използува за оранжерии, за пие-
не и домакински нужди. Водата е бистра, без мирис и утайка, приятна 
за пиене. Характеризира се като слабо минерализирана, хипертермална, 
хидрокарбонатна, сулфатно-натриева, флуорна и силициева. В селото 
има модерна баня с мъжко и женско отделение, два басейна,
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две водни отделения. Другата баня, турската, е в ю. изт. част на село-
то. Построена е преди повече от 300 г., но и сега се ползува. Близко до 
нея е „Гьолът”, находище на лечебната минерална кал. Зад новата ба-
ня се намира полуразрушена баня от римско време, използувана за пе-
ралня. Минералната вода успешно лекува хронично-възпалител ни за-
болявания на опорно-двигателния апарат, хронични гинекологич ни и 
хронично-възпалителни заболявания на периферната нервна система.

БАШЛИ́ИЦА—1)Река в Сев. П. Събира водите на Башлийските 
езера, разположени в едноименен циркус. Тече на ю. зап.,като после-
до вателно приема левите си притоци реките Чаирска, Мозговица и Бе-
го вица. Под х. „Сандански” приема десния си приток р. Сърчалиица и 
оттук надолу тече под името р. Санданска Бистрица. Водите на всич-
ки тези реки се обхващат във водносиловата каскада. 2) Циркус. На-
речен е на доминиращия над циркуса вр. Башлийски чукар. Цирку сът 
е обширен и се обгражда от върховете Башлийски чукар, Бъндеришки 
чукар, част от Типицнте, Голямата страна и свързващите ги била. За 
ю. изт. граница му служи късият хребет, наричан от някои Баш лийски, 
чрез който се отделя от циркуса Чаира. Разположените в цир куса Баш-
лийски езера дават началото па едноименна река.

БАШЛИ́ИСКА ПОРТА — малко седло (2530 м) на главното 
било в Сев. П. на изт. от вр. Бъндеришки чукар. През Б.п. минава пъте-
ката от х. „Сандански” и х. „Беговица” за х. „Вихрен”. Слизането към 
дългото Бъндеришко езеро става по едър и дребен скален блокаж. Ня-
кои неправилно наричат портата Бъндеришка, (вж).

БАШЛИ́ИСКА СТЕНА́ — вж. Атмегдан.
БАШЛИ́ИСКИ ЕЗЕРА́—група езера, разположени в обширния 

Баш лийски циркус. Не са изследвани. Най-високото е на 2461 м н.в. и 
отстои на 1000 м ю.-ю.изт. от вр. Типиц. Дълго е 125 м, широко 75 м, с 
площ 5,3 дка. Следващото е на 2430 м н. в. Намира се на 600 м ю. изт. 
от вр. Бъндеришки чукар. Има кръгла форма, 80 м дължина, 75 м ши-
рина и 5,0 дка площ. Третото езеро (2313 м н.в.) е на разстоян ие 1200 
м. ю.-ю.зап. от вр. Типиц и не е свързано с другите езера. Дъго е 50 
м, широко 40 м и с 1,3 дка площ. Четвъртото езеро, за което има дан-
ни, е на изт.-ю. изт. от вр. Бъндеришки чукар и има 2291 м н.в. Има 
продълговата
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форма с размери 160 м дължина, 100 м ширина и площ 7,8 дка. Во-
дите им се събират от р. Башлиица.

БАШЛИ́ИСКИ ХРЕ́БЕТ — така някои наричат малкото 
странично разклонение от главното било, започващо от вр. Голя-
мата страна в ю.зап.-зап посока и служещо за вододел на реките 
Башлийска и Чаирска. Долните части на склоновете му са обрас-
ли с клек. По ю. му склонове минава пътеката от циркуса Чаира за 
Превалските езера и долината на р. Демяница.

БАШЛИ́ИСКИ ЧУКА́Р — връх (2720 м) в Сев. П. Намира 
се на ю. от вр. Бъндеришки чукар. От него се отделя чрез малка, 
дълбоко врязана седловина. На ю.зап. от Б.ч. е денудационната по-
върхнина Атмегдан, от името на която някои неправилно го нари-
чат Атмегдан. Б.ч. доминира над Башлийски циркус.

БА́ШМАНДРА — 1) Циркус в Сев. П., разположен на Каме-
нишкото било. Откъм сев. зап. се ограничава от билната линия, съ-
единяваща върховете Яловар-ника, Зъбът, Куклите, Голена. В цир-
куса има няколко запълнени езерни паничища. Водите му се съби-
рат от едноименна река, а обширните му пасища се използуват до 
късна есен. През циркуса минава пътеката от х. „Пирин” през пре-
вала между Зъбът и Куклите за Беговишката долина. Зимно време 
пътеката е лавиноопасна. 2) Река. Нарича се още и Средната пора-
ди средищното си положение от Трите реки (вж). Събира водите на 
едноименен циркус и до х. „Пирин” се слива с Голенската река.

БА́ЮВА БО́РИКА — местност на ю. от гр. Разлог. На време-
то е била покрита с вековна гора, която е изсечена и обърната в ра-
ботна земя.

БА́ЮВА ДУ́ПКА — връх, вж. Баюви дупки,
БА́ЮВИ ДУ́ПКИ — 1) Връх (2820 м) в Сев. П., наричан и Ба-

юва дупка. Намира се на главното било между вр. Каменитица и 
вр. Бански Суходол. Върхът е мраморен и по склоновете му рас-
те еделвайс. На сев. изт. от него се простира големият едноименен 
циркус. 2) Циркус в Сев. П. Името му е свързано с легендата за ро-
долюбивия младеж, който, гонен от турците, се е криел в множе-
ството дупки из циркуса, а сестричката му носела храна на „баю 
си”. Голям и безводен циркус, разположен на сев. изт. от еднои-
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менния му връх. Ограничава се на сев.зап. от скалния гребен Средо-
носа, на ю.зап.от вр. Баювн дупки и вр. Бански Суходол и билната ли-
ния между тях на ю.изт. от Котешки чал. Съседни на Б. д. са циркуси-
те Бански Суходол (ю.изт) и Каменитица (сев.зап.). Варовитите скал-
ни пластове на циркуса, които лежат върху гранитната ядка на Пирин, 
имат своя типична морфология — различни по големина дупки и пеще-
ри, овални падини, понори. Поради карстовия характер в циркуса няма 
езера, но е един от рядко красивите и внушителни цир-куси. Циркусът и 
лежащата под него гориста част са обявени за резерват. 3) Природен ре-
зерват, обявен с Постановление № 1388/29. I. 1934 г. на Министерството 
на земеделието и държавните имоти. Разположен е по сев. страна на Пи-
рин и има 844,3 ха площ, от които 292,1 ха залесена част и 552,2 ха висо-
копланинска алпийска част. Надморската му височина е от 1100 до 2884 
м (вр. Бански Суходол). Тук растат и намират защита черната и бялата 
мура, бял и черен бор, смърч, клек и широколистният вид бук. Стволо-
вете са предимно средновъзрастни, но има и престаряващи, често над 
300 г. Във високите и недостъпни части има отделни дървета от черна 
и бяла мура с диаметър 200 см, височина над 45 м и на повече от 500 г. 
Много богата и разнообразна е алпийската растителност с най-характе-
рен представител еделвайса. В резервата намират защита и някои редки 
животни: мечки, сърни, диви кози, глухари.

БАЯ́ТА — местност в Сев.П., разположена в най-ю.част на хребе-
та Юрушки гробища, близо до р. Санданска Бистрица и на сев. зап. от 
х. „Сандански”.

БЕ́ГОВА КА́ПА — връх в сев.П. Най-западният връх на малкия 
хребет, отделящ се на зап. от вр. Зъбът. Под зап. му отвесни скалис-
ти склонове минава пътеката за превала между вр. Зъбът и вр. Куклите.

БЕ́ГОВИЦА — 1) Хребет в Сев. П. на Каменишкото било. Започва 
на зап. от вр. Каменица. Служи за вододел между р. Мозговица и р. Бе-
говица, за ю. граница на циркуса Белемето и за сев. на циркуса Бегови-
ца. В изт. край на хребета е Беговишката порта. 2) Циркус на Камениш-
кото било в Сев. П. Ограничен е на сев. от хр. Беговица, а на изт. и ю. 
от билната линия, свързваща върховете Каменица, Яловарника, Зъбът и 
Куклите. В циркуса има две постоянни и едно езеро с временен харак-

тер, наричани Беговишки. Во-
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дите на циркуса се изтичат от р. Беговица. 3) Река в Сев. П. ляв при-
ток на р. Башлиица. Събира водите на Беговишките езера и еднои-
менния циркус. Тече почти на зап. и на около 800 м сев. изт. от х. 
„Сандански” се влива в р. Башлиица. 4) Хижа в Сев. П., разположе-
на на около 1750 м н. в. в изт. окрайнина на гората в поречието на р. 
Беговица. Построена е през 1961 —1966 г. от тур. дружество „Едел-
вайс”, гр. Сандански. Сградата е масивна с площ 275 кв. м. Разполага 
със 150 легла, голяма столова, кухня, тоалетна и баня, пералня. Осве-
тява се с електричество. Отворена е целогодишно. През летния сезон 
се открива ресторант. От м. Попина лъка до хижата има камионен път 
(12 км). Съседни хижи са: „Сандански” — 1,30 ч., „Пирин” — 5 ч., ла-
гер „Безбог” — 6,30 ч. „Демяница” — 6 ч., „Вихрен” — 7 ч. Пътеките 
до всички хижи са лавиноопасни (без тази за х. „Сандански”). На мяс-
тото, където е построена хижата, през 1942 г. околийският комитет на 
БКП на Санданска околия е провел своя годишна конференция. Адрес 
за кореспонденция: х. „Беговица”, гр. Сандански, или чрез стопанина 
й тур. дружество „Еделвайс”, гр. Сандански, тел 287.

БЕ́ГОВИШКА ПО́РТА (Ка́менишк а) — седло в изт. част на хр. 
Беговица (1). През нея минава маркирана лятна пътека за долината 
на р. Мозговица и за хижите „Демяница” и лагер „Безбог”, а по до-
лината на р. Беговица има пътека за хижите „Пирин”, „Беговица” и 
„Сандански”.

БЕ́ГОВИШКИ ЕЗЕРА́ — две постоянни и едно с временен ха-
рактер езера, разположени в циркуса в Беговица в Сев. П. Нямат връз-
ка помежду си. По-малкото от постоянните езера е разположено на 
зап.-ю. зап. от вр. Каменица. По-голямото (Бегово) се намира на сев.-
сев. зап. от вр. Куклите. Дават началото на р. Беговица.

БЕ́ГОВО Е́ЗЕРО (Ку ́кленско) — езеро на 2392 м н. в. сев.-сев. 
зап. от вр. Куклите. Разположено е в циркусно задълбаване между 
върховете Бегова капа, Зъбът и Куклите. Има триъгълна форма, 125 м 
дължина, 75 м ширина и площ 7,5 дка. Езерото е дълбоко, заобиколе-
но с каменни блокове. Оттича се чрез р. Беговица. Изт. от езерото ми-
нава пътеката за превала между Зъбът и Куклите.

БЕЗБО́Г — 1) Връх (2645 м) в Сев. П. на сев. изт. от вр. Поле-
жан. Изт. от Б. се намират Безбожкият



30 ПИРИН - туристически речник

Б
циркус и Безбожкото езеро. Името на върха е свързано с легендата за 
„безбожното” клане от страна на турците на българските моми, кои-
то белели платна на езерото, и на момците, които пасели стадата си 
из околността. Според друга легенда богът на бурите и мълниите Пе-
рун имал хубава сестра, която живеела в самодивските градини край 
Попово езеро (оттук името на Самодивските езера). В съседния цир-
кус живеел бог Бес, който решил да грабне хубавицата. Брат й Джен-
гал научил за намеренията на бог Бес, събрал злите духове и с тяхна 
помощ го затрупал с камъни на върха. И днес голямата купчина камъ-
ни на вр. Б. напомня за легендата. 2) Хижа на сев. зап. бряг на еднои-
менно езеро, построена през 1959— 1960 г. от ЦС на профсъюзите. Тя 
беше най-високата хижа в Пирин (2250 м н. в.). През 1971 г. бе разру-
шена от лавина. 3) Лагер, построява се ежегодно през лятото за нуж-
дите на екскурзионна почивка и самодейни туристи. Разполага с 80 
места на нарове, водоснабден. За нуждите на туристите в езерото има 
лодки. Лагерът разполага с радиотелефон. До х. „Г. Делчев” е 1,30 ч., 
до х. „Демяница” — 5 ч., х. „Пирин” — 6 ч. Близки природни обекти 
са: Дисилишко езеро — 1,30 ч., Попово езеро — 1 ч. 20 мин., Кремен-
ските езера — 2,30 ч. За кореспонденция: лагер „Безбог”, гр. Банско.

БЕЗБО́ЖКА ПОЛЯ́НА — голяма наклонена поляна в Сев. П. на 
изт. от вр. Безбожка тумба. В сев. й част минава пътеката от х. „Г. Дел-
чев” за лагер „Безбог”, а в долния й изт. край от х. „Г. Делчев” през м. 
Трите гроба за Попово езеро.

БЕЗБО́ЖКА РЕКА́ — десен приток на р. Места. Изтича от Без-
божкото езеро. Тече на сев. изт., като отначало се промъква през кле-
кове, минава през иглолистна гора и накрая през голите издънки на 
Пирин се влива в р. Места при м. Лушин.

БЕЗБО́ЖКА ТУ́МБА —връх (2263 м) в Сев. П. иа сев. изт. от 
вр. Безбог. Обрасъл е чак до темето си с клек и по-нарядко с бяла 
мура. На върха има триангулачна пирамида. Склоновете му са обрас-
ли с вековни гори от бяла мура. Често тук се срещат глухари, сърни, 
понякога и мечки. Ниско, почти на изт. под Безбожката тумба се прос-
тира Безбожка полянка.

БЕЗБО́ЖКИ ЕЗЕРА́ — четири езера — едно постоянно (вж 
Безбожно езеро) и 3 временни, разполо-
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жени в едноименен циркус изт. от вр. Безбог. Временните езера труд-
но се откриват сред клека. Черпят водите си от дълготрайните снежни 
преспи и дъждовете. Нямат явни оттоци.

БЕЗБО́ЖКИ ЦИ́РКУС—циркус в Сев. П. на изт. под вр. Безбог. 
Изт. и сев. му част са обрасли с клек. В циркуса са разположени Без-
божните езера. Зап. част на Б. ц. е обширна поляна, на която през лято-
то се построява лагер за екскурзионна почивка и самодейни туристи.

БЕЗБО́ЖКО Е́ЗЕРО — разположено в Безбожкия циркус на 
2239 м н. в. и на 1050 м изт.-сев. изт. от вр. Безбог. От изток и север езе-
рото е заградено с клекова гора. Дълго е 225 м, широко 125 м, макси-
мална дълбочина 7 м. Има площ 19,0 дка. Езерото е зарибено, има кей 
и лодки за разходка по него. От сев. му край изтича Безбожката река.

БЕЗИ́МЕНЕН ВРЪХ — третият пореден, връх по главното пи-
ринско било от сев. зап. на ю. изт. Намира се между вр. Плешки сев. 
и Даутов на ю.

БЕ́ЛА РЕКА́ — 1) Десен приток на р. Изток. Събира водите на 
цир куса Бяла река, на вторичния Окадепски циркус и циркусите на ю. 
изт. от Даутов връх (Плашка река и р. Сабина вода). Горната част на 
ре ката тече по млечнобяло мраморно корито, от което носи името си. 
В коритото на Б. р. в гъстите клекове се намирала една от най-висо-
ките и недостъпни бази и скривалище за хранителни продукти на от-
ряда „Н. Парапунов”. Ниско долу на десния и бряг при останките от 
крепост — Калята, се е намирал партизанският лагер „Пещта”. Б. р. е 
част от сев. граница на Пирин. 2) Местност в горното течение на ед-
ноименната река, разположена на сев. от вр. Окаден. Местността е го-
риста. Тук пиринският партизански отряд е имал лагер през 1942 — 
1944 г. 3) Квартал на гр. Разлог, разположен от двете страни на едно-
именната река.

БЕ́ЛДО — местност в сев. изт. подножие на Сев. П. на изт. от ов-
чарника в м. Думатарица. В Б. са част от нивите на с. Добрините. Изт. 
и ́ част е по-висока, обрасла е с млада иглолистна гора и се казва Боя-
джийската курия.

БЕЛЕМЕ́ТО — циркус в Сев. П., ограничен от билната линия, 
свързваща върховете Превалски чукар,
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Валявишки чукар, Момин двор, Кралев двор, Малка Камени-

ца, Каменица. Б. е един от най-обширните циркуси в Пирин, при-
личащ на продълговато корито. Сред него са разположени Малока-
менишките езера. Най-голямо и красиво от тях е Тевното. Водите 
на циркуса се събират от р. Мозговица. През септември 1903 г. на 
Белемето Яне Сандански е свикал конгрес на Серския революци-
онен съвет на Вътрешната ма-кедоно-одринска революционна ор-
ганизация (ВМОРО), на който присъствували делегати от всички 
тогавашни околии на окръга: Серска, Мелнишка, Неврокопска, Де-
мирхисарска, Драмска, Разложка. Б. е любим туристически обект. 
От него най-лесно се покоряват Валявишки чукар, Дженгал, Каме-
ница. На Б. се кръстосват пътеките за хижите „Демяница”, „Пи-
рин”, „Беговица”, „Сандански”, лагер „Безбог”.

БЕЛЕМЕ́ТСКА ПО́РТА — вж Превалска порта.
БЕЛЕМЕ́ТСКИ ЕЗЕРА́ — вж Малокаменишки езера.
БЕЛЕМЕ́ТСКО ТЕ́ВНО Е́ЗЕРО — вж Тевното езеро.
БЕ́ЛИТЕ КА́МЪНИ —връх в Сев. П. на Каменишкото било. 

Намира се на ю. изт. от Стефанов връх. Носи името на „белите ка-
мъни”, от които е изграден.

БЕ́ЛИТЕ ЧУЧУ́РЕ — партизански лагер на Пиринския от-
ряд. Намирал се е между гр. Банско и вр. Конарево.

БЕЛИ́ЦА — село, вж. Илинденци.
БЕЛИ́ШКА РЕКА́ — вж Шашка.
БЕ́ЛЬОВ БАИР — възвишение на 6 км вляво от шосето, 

свързващо Разлог със Симитли. На Б. б. на 29 май 1944 г. са били 
избити 13 ятаци на Пиринския отряд: Петър Джоджов и малкият 
му син Ванчо, Ален Кушев, К. Левенов, Кр. Кулин, Ив. Кацарски, 
Даниел Парапунов, Ил. Адамов, Ив. Лагадинов, Ив. Попатанасов, 
Ив. Гръмбелов, П. Радулов и Д. Пръков. Успял да се спаси само Пе-
тър Георгиев Орозов, включил се след спасението си в партизан-
ския отряд. На 16 юни 1925 г. па Б. б. са убити от върховистите два-
ма от ръководителите на партийната организация в гр. Разлог — 
Костадин Патоков и Ив. Крачанов. Сега на Б. б. се издига памет-
ник в чест от тези смели пирински чеда.
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БЕ́ЛЬОВ ЧУКА́Р — къс хребет в Сев. П., почти на ю. от вр. 

Пирин.
БЕ́ЛЬОВО—село (412 ж.) в състава на община с. Катунци. Раз-

положено е в зап. склонове на Ю. П. На ю. от него тече Бельов-
ска река. Населението му се занимава с тютюнопроизводство, ло-
зарство, овощарство (ябълки, сливи), отглеждането на овце и кози. 
Има телефонна връзка с гр. Сандански чрез ПТТ станция с. Горно 
Спанчево. Шосе до с. Катунци (16 км). Най-близка жп. гара е Кула-
та (27 км).

БЕРИДЕ́ — турското име на Пирин.
БЕСБО́Г — връх, вж Безбог (1).
БЕТАЛО́ВОТО — красива курортна местност в изт. подножие 

на Сев. П. Свързана е чрез шосе с гр. Разлог — 7 км, и с х. „Яво-
ров” — към 8 км. Тук е построен почивен дом на Министерския съ-
вет. През лятото на Б. се организират пионерски лагери. На 5 август 
1944 г. в местността е убит Асен Лагадинов, член на ОК на БКП и 
помощ-ник-комисар на отряд „Н. Парапунов”. Гробът му се намира 
в двора на почивния дом. На 30 мин. над Б. близо до пътеката за х. 
„Яворов” по десния бряг на Бела река се намират останки от голяма 
крепост в м. Калята. Около тях е бил партизанският лагер „Пещта”.

БО́ЖДОВО—село (110 ж.) в състава на община с. Склаве. Раз-
положено е на ю. зап.-зап. от вр. Соколова скала. Според летописна-
та книга на училището името му произлиза от турската дума „бош”, 
тъй като мястото на днешното село дълги години е било свободно, 
незаселено. В Б. се произвеждат ръж, овес, царевица, картофи, ябъл-
ки, сливи, круши, орехи. Съседни села, с които е свързано само с пъ-
теки, са Любовка (на ю.) и Малки Цалим на зап. Има училище, чита-
лище, телефонна връзка с гр. Сандански.

БОЖУ́РА — карстов извор в Сев. П. по сев. склон на Окаден-
ския рид. Б. дава водите си на Бела река. Изворът носи името си от 
ярко червените божури, които цъфтят наоколо.

БОЙКОВ ВРЪХ —връх (2045 м), последният личен връх на 
главното било на Сев. П., обрасъл с клек. На ю. от него главното 
било се спуща към седловината Тодорова поляна. Според легенда 
носи името на хайдут Бойко, убит на върха от турски аскер.
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БО́РОВА ЛИВА́ДА — поляна в сев. подножие на Сев. П., ограде-

на с борови гори. Намира се на 3 км ю. зап. от Банско в м. Мъртва по-
ляна. През нея минава пътеката от Банско за х. „Бъндерица” по доли-
ната на р. Бънде-рица. На поляната ежегодно през август се чествува 
Денят на Пирина.

БО́РОВО — село (726 ж.) в състава на община гр. Г. Делчев. Раз-
положено е в подножието на Пирин на 3 км от гр. Г. Делчев. Надмор-
ската му височина е към 530 м. На около 2,5 км изт. от него тече р. Мес-
та. До 1938 г. се наричаше Чамчифлик — от боровата гора, която расте 
около селото. Основният поминък на населението е тютюно-производ-
ството. Отглеждат се ябълки и сливи, овце и говеда. Б. е свързано чрез 
шосе с гр. Г. Делчев, има телефонна и автобусна връзка с града. Най-
близка жп. гара е Добрините (40 км) по асфалтирано шосе. Селото има 
училище и читалище.

БОЯДЖИЙСКАТА КУРИ́Я — местност в подножието на Сев. П. 
Тя е изт. по-висока част на м. Белдо, обрасла с млада иглолистна гора.

БОЯДЖИЙСКИ ОКО́П — изкопан на времето за означаване на 
горски зони. Намира се в м. Струго зад кошарата на ТКЗС. Сега е за-
сипан от прокарания горски път. Тук на 26 юни 1941 г. е била поставе-
на част от засадата за залавянето на Ив. Козарев. Друга част била по-
ставена на близката Русинова нива и при скалите на р. Дисилица (вж 
Струго).

БРЕЖА́НИ - село (2360 ж.), разположено на 543 м н. в. в сев. зап. 
склонове на Сев. П. близко до р. Струма. Заобиколено е от високи ри-
дове, които го пазят от силните ветрове. През селото тече Брежанска 
река. Старото му име бе Сърбиново, като местните жители го свърз-
ват със заселването тук на хора от Сърбия, а новото име, което носи 
от 1934 г., се свързва със старобългарския глагол „брежа”, пазя. Село-
то е общински център на селата Мечкул, Полето, Сенокос и Ракитна. 
Основната част от жителите му са миньори в каменовъглената мина 
„Пирин”. Обработваемата земя е недостатъчна, теренът стръмен и под-
ложен на силна ерозия. Основна селскостопанска култура е тютюнът 
(75%). Селото има ПТТ станция, здравна служба, основно училище, 
културен дом към ДМП „Пирин”, читалище. Автобусни връзки има с 
Благоевград (30 км), с. Крупник и с Полето, Най-близка
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жп. гара е Крупник (5 км). Преди Освобождението (1912 г.) селото е 
било опожарено от турците.

БРЕЖА́НСКА РЕКА́ (Ржана) —ляв приток на р. Струма. Б. р. съ-
бира водите си от зап. склонове на вр. Пирин, вр. Седелец и др. Влива 
се в Струма сев. от Кресненската клисура.

БРЕ́ЗНИЦА — село (2635 ж.), разположено в изт. склонове на 
Сев. П. на 17 км от гр. Г. Делчев. Има 738 м н. в. През него тече р. Ту-
фча. В миналото на това място е била мах. Чавдар и са ставали паза-
ри на съседните махали. Околността е обрасла с гъста брезова гора, от 
която са добивали дървени въглища, за да леят желязо. По-късно село-
то е наречено на този дървесен вид. Селото има условия за отглеждане 
на тютюн, житни култури, овощия, едър и дребен рогат добитък, коне. 
Има ПТТ станция, две училища (до VIII кл.), читалище и кино, здрав-
на служба. С гр. Г. Делчев има автобусна връзка. Най-близка жп. гара е 
Добринище (50 км). В района на селото има 3 паметника на загиналите 
през 1912 г., а в м. Здравченица, на 12 км от селото, се е намирала най-
голямата база на партизанския отряд „Анещи Узунов”.

БРЕ́ЗНИШКИ ЕЗЕРА́ — три езера, разположени в Брезнишкия 
циркус. Носят имената Горно, Средно и Долно. Езерата (вж. на съот-
ветните имена) не са изследвани. Край Горното Брезнишко езеро на 5 
септември 1903 г. (Илинденското въстание) са се събрали четите на 
ВМОРО и върховистите и са се разпределили по райони за борба про-
тив турците.

БРЕ́ЗНИШКИ ЦИ́РКУС — разположен в Сев. П. и се огранича-
ва от Кадиев рид, вр. Ченгелчал и Яну-зов рид. Циркусът е тесен, дъ-
лъг и с голяма надморска височина. В него са разположени трите Бре-
знишки езера. Водите на циркуса дават началото на един от притоци-
те на р. Туфча.

БУ́НКЕРА — партизанска землянка в долината Разложки Сухо-
дол. Намира се на около 50 мин. път над х. „Яворов”. Наричана е още 
и „Ина”. Б. е бил най-високият партизански лагер в нашата страна — 
на около 2000 м н. в. Землянката е построена през есента на 1943 г. и е 
имала южно изложение. Стените са били дебели, от суха каменна зи-
дария, отвътре облицована с бели картони. Тук е прекарала зимата на 
1943—1944 г. разложката чета на отряда „Н. Па-
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рапунов”: К. Лагадинов, Ас. Лагадинов, В. Лагадинов, М. Стойков, Г. 
Джоджов и Г. Чилев. На около 50 м на зап. от Б. се намира Партизанска-
та мура, а срещу Б., на изт. е скалното образувание Стъпалата.

БУРУ́НА — връх, вж Карабурун.
БУ́ТИН (Албутин) — връх (2688 м) в Сев. П. на главното било меж-

ду Каменишки връх и вр. Разложки Суходол. Старото му име бе Албу-
тин. Новото име носи от 1942 г. (Заповед № 2186, Държ. в., бр. 139, 1942 
г.). На сев.-сев. изт. от вр. Бутин се отделя Окаденски рид. Между вр. Бу-
тин и вр. Разложки Суходол е Суходолският превал.

БЪ́ЛГАРСКА ГОЛЕНА —връх, вж Голена.
БЪ́НДЕРИЦА — 1) Река в Сев. П. Събира водите на Бъндеришкия 

циркус и разположените в него езера. Тече буйно, минава през м. Равна-
ко и край хижите „Вихрен” и „Бъндерица”. Прави два красиви водопа-
да, сече сев. зап. край на Бъндеришката поляна, продължава през гора-
та и Мъртва поляна и над Банско се слива с р. Демяница. Надолу тече 
под името Глазне. Често през август и септември около х. „Бъндерица” 
и по-надолу реката изчезва сред окарстените скали, за да се появи отно-
во. Водите на реката се използуват за добиване на ел. енергия за х. „Ви-
хрен” чрез малка ВЕЦ. 2) Хижа в Сев. П., разположена на левия бряг 
на р. Бъндерица на 1770 м н. в. Сградата е построена на ледников праг 
през 1915 г. за горско семенилище. През 1926 г. става хижа. Разширена 
от ЦС на профсъюзите и БТС, сега заедно с навесите и новата постройка 
има 230 места на легла и нарове две столови, две кухни, водопровод, ра-
диотелефонна връзка, аптечка, спасителни съоръжения, ел. осветление. 
През летния сезон има бюфет и ресторант. Покрай хижата минава шосе-
то от Банско (14 км) за х. „Вихрен”. Бъндерица е била любимо място на 
Н. Вапцаров. Тук са ставали партийни и комсомолски събрания, а през 
есента на 1941 г. и пролетта на 1942 г. е давала подслон на Кр. Радонов и 
Ив. Козарев. Интересни обекти са: Байкушевата мура, Гробът-паметник 
на алпинистите, Бъндеришките водопади, пещерата Хана, Казаните, вр. 
Вихрен, х. „Вихрен” (вж). 3) Пещера-пропаст близко под х. Бъндерица. 
Входът й е до самата река. Нейните откриватели (1970 г.) и изследовате-
ли са пещерняците от софийското туристическо дружество „Академик”. 
Тя е най-дълбоката пропастна пещера в Пирин и десетата в България,
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До месец февруари 1971 г. са проучени в геоложко, тектонско, хи-

дроложко и климатично отношение и са картирани 140 м. В пещера-
та има мраморни образувания и 5 водопада, от които най-висок е пе-
тият (35 м).

БЪ́НДЕРИШКА ДОЛИНА—́започва от Бъндеришкия циркус. 
Красива широка долина с главна посока сев. изт., по която протича р. 
Бъндерица. Някогашният ледник, текъл през Б. д., и ́ е придал типичен 
ледников характер: коритовидно дъно със стръмно издигащи се скло-
нове, няколко скални прага, скални гърбици. По Б. д. на около 1500—
1600 м н. в. се наблюдава челната морена. В най-горната част на до-
лината преобладават скали, клекове, поляни. По-надолу, след х. „Ви-
хрен”, започват единични мури, а преди и след х. „Бъндерица” растат 
иглолистни гори от бяла и черна мура, смърч, ела, бор. По долината ми-
нава пътека от гр. Банско за х. „Бъндерица” и х. „Вихрен”.

БЪ́НДЕРИШКА ПЕЩЕРА́ —вж Хана.
БЪ́НДЕРИШКА ПОЛЯ́НА (Меча поляна) — намира се по тече-

нието на р. Бъндерица, на около 1500—1600 м н. в. По нея са разхвър-
ляни каменни блокове — типичен ледников материал — челната мо-
рена на Бъндеришкия ледник. Поляната се пресича от р. Бъндерица и 
пътеката от Банско. Отстои на 2,30 ч. път от Банско и на 30 мин. от х. 
„Бъндерица”.

БЪ́НДЕРИШКА ПО́РТА (Портата на спано поле, Спанополска 
порта) — планинско седло, през което минава лятната пътека от доли-
ната на р. Бъндерица за циркуса Голямо Спано поле. Намира се между 
сев. зап. част на гребена Дончови караули, непосредствено до ю.-изт. 
склонове на Муратов връх.

БЪ́НДЕРИШКИ ВОДОПА́ДИ — няколко водопада, разположе-
ни по течението на р. Бъндерица. Два от тях — между х. „Бъндери-
ца” и Бъндеришка поляна, са високи няколко метра. Слизането до тях 
е трудно и опасно.

БЪ́НДЕРИШКИ ЕЗЕРА́ — група от около 20 езера в Сев. П., раз-
положени в големия Бъндеришки циркус. Тази езерна група е една от 
най-големите и най-богати на вода. По-големи са 11 от езерата — Риб-
ното Бъндеришко, Дългото Бъндеришко, Окото, 4-те Овинати и др. Во-
дите на Б. е. се оттичат от р. Бъндерица.
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БЪ́НДЕРИШКИ ЧУКА́Р — връх (2737 м) в Сев. П., нари-

чан и Бъндеришка чука. Разположен е на главното планинско било 
на ю. изт. от гребена Дончови караули и почти на изт. от Типици-
те. Гледан от Бъндеришкия циркус, има типичен алпийски изглед 
— отвесни каменни стени и сипеи. На ю. от върха се отделя стра-
нично било с личен вр. Башлиица. Съседните западни и източно-
то връхче от Бънде-ришки чукар носят общото име Бъндеришки 
чуки.

БЪ́НДЕРИШКИ ЧУ́КИ — върхове на главното планинско 
било в Сев. П. между гребена Дончови караули и най-зап. връх на 
Типиците. Най-високата чука се казва Бъндеришки чукар. По-ни-
ските връхчета нямат имена.

БЪ́НДЕРИШКИ ЦИ́РКУС — един от големите и красиви 
циркуси в Сев. П. Ограничава се от билната линия, свързваща вър-
ховете Вихрен, Овинати, Муратов, гребена Дончови караули, Бън-
деришките чуки и част от Тодориното било. Отворът му е ориен-
тиран почти на сев. Сред него на няколко тераси са разположени 
Бъндеришките езера: Дълго, Рибно, Жабешкото, Окото, Овинати-
те (във вторичен циркус) и др. Водите на циркуса се оттичат от р. 
Бъндерица.

БЪ́РДОТО — местност в Разложко землище. Твърде отдавна е 
била покрита с вековни гори, но след идването на турците те били 
изсечени и местността превърната в работна земя и ливади.

БЯ́ЛАТА ВОДА́ — река, един от началните притоци на Мел-
нишка река. Събира водите си от склоновете на върховете Соко-
лова скала, Елен, Коцов гроб, Стефанов връх, Лиманковица. Тече 
почти на ю. Под с. Долени в нея се влива р. Черча вода. Двете об-
разуват Доленската река.

БЯ́ЛАТА РЕКА́ — къса рекичка, ляв приток на р. Пиринска 
Бистрица. Води началото си от ю. зап. склонове на Тодорова по-
ляна.

В
ВАЛЕ́ВИЦА — река, къс поток в сев. склонове на Пирин, ляв 

приток на р. Еловица
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ВАЛЕ́ВИЧКА РЕ́КА — местност на 3 км ю. зап. от гр. Разлог. 

Тук през нощта срещу 23 септември 1923 г. са се събрали участни-
ците във въстанието от Разлог, Банско, Белица, Бачево и Баня.

ВА́ЛЕСТАТА СКАЛА́ — красиво валчесто скално образуване 
на зап. от х. „Сандански” (248°).

ВАЛЯ́ВИЦА — 1) Река, един от началните потоци на р. Демя-
ница. Събира водите на Валявишкия и Превалския циркус. Отнача-
ло тече на зап. (към 800 м), а после на сев. Минава през м. Тияците и 
около х. „Демяница” се слива най-напред с Василашката, а след това 
с Газейската река и образуват р. Демяница. Ю. от м. Тияците приема 
малкия си приток Превалска река. В. изобилствува с пъстърва. По 
левия бряг на реката върви пътеката от х. „Демяница” за Дженгал-
ската порта, Превалската и Чаирската порта. Носи името си от голе-
мите валчести камъни (валявци), които влачи при прииждане. Таки-
ва валявци има най-много в долното й течение. 2) Поляна по десния 
бряг на р. Валявица срещу вр. Голямата страна. Често пъти лавина-
та, падаща от вр. Голямата страна, прехвърля реката и засипва поля-
ната. Лете поляната е богато пасище.

ВАЛЯ́ВИШКА ПО́РТА — вж Превалска порта.
ВАЛЯ́ВИШКИ ДУ́ПКИ —две езера, разположени сред клеко-

ве в циркусно задълбаване сев. изт. под вр. Типиц. По-високото от-
стои на 1525 м от върха и е по-малко (97 м дълго, 56 м широко, мак-
симална дълбочина 1,4 м, площ 3,5 дка и обем 2700 куб. м). Има 
2205 м н. в. Другото езеро е по-близко. То отстои на 1350 м от вр. 
Типиц и има 2126 м н. в. Дълго е 126 м, широко 102 м, дълбоко 4,3 
м, има площ 9,7 дка и обем 25 740 куб. м.

ВАЛЯ́ВИШКИ ЕЗЕРА́ — около 15 езера, разположени във Ва-
лявишкия циркус. Най-голямо от тях е Голямото Валявишко езеро. 
Най-високото в групата е на 2472 м н. в. Водите им се оттичат чрез 
р. Валявица.

ВАЛЯ́ВИШКИ О́СТРОВ — остров в сев. част на Голямото Ва-
лявишко езеро. Представлява две тумбички, свързани помежду си 
със скален провлак. При пълноводие провлакът се залива с вода и 
островът се разделя на две. Тумбичките са обрасли с клек, между 
който има малки
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полянки. На острова се отива най-лесно откъм зап. част на езерото, 
като се прегази дълбоката до колене вода.

ВАЛЯ́ВИШКИ ЧУКА́Р —връх (2664 м) на главното било в 
Сев. П., между вр. Превалски чукар и вр. Момин двор. На ю. от 
върха се простира циркусът Белемето, на сев. е Валявишкият цир-
кус, а на зап. вторичният Превалски циркус. Склоновете му към Бе-
лемето не са така стръмни, както тези към Валявишкия и Превал-
ския циркус.

ВАЛЯ́ВИШКИ ЦИ́РКУС — циркус в Сев. П., ограничен от 
билната линия, свързваща върховете Валявишки чукар, Момин 
двор, Дженгал и ю. склонове на Малък Мангъртепе. Циркусът е 
много красив, с живописно разположените едноименни езера. Из-
гледът от зап. към Дженгалския гребен е незабравим. На зап. от цир-
куса е вторичният Превалски циркус. Водите на Валявишкия цир-
кус се събират от р. Валявица.

ВА́ПАТА — 1) Местност в Сев. П. в изт. гористи склонове на 
вр. Човеко. Тук е бил един от лагерите на Пиринския партизански 
отряд. 2) Партизански лагер. Носи името на местността, сред която 
се е намирал. През зимата на 1943 г. в лагера е зимувала Банската 
чета на отряда „Н. Парапунов”. Лагерът е възстановен.

ВАПЦА́РОВ ПАТ — път, по който минава една от пътеките от 
Разлог през м. Изворите покрай пещерите Меча дупка и Спропадна-
лото, долната част на циркуса Баюви дупки, под Средоноса, Яворо-
ва поляна и Хайдушката чешма за х. „Яворов”.

ВАРА́ТИЦА (Делиите) — дълбок дол на изт. от х. „Г. Делчев”. 
В долната си част се сече от шосето, което води от с. Добринище за 
м. Харамибунар.

ВА́РНИЦИТЕ — местност в Сев. П., разположена на пътя от 
Разлог за х. „Яворов”. Отстои на 2 ч. от Разлог в посока към х. „Яво-
ров” и е на 30 мин. над м. Бета-ловото по камионния път за хижата.

ВАРОВИ́ТА ЧУ́КА — връх, вж Синаница.
ВАСИЛА́К — езеро, вж Рибно Василашко езеро.
ВАСИЛА́ШКА РЕКА́ — къса река в Сев. П., водеща началото 

си от Рибното Василашко езеро, в което се събират водите на целия 
Василашки циркус. Отначало бли-



41

В
зо до езерото В. р. се губи пол моренния вал и след около 250 м на-
ново излиза на повърхността, пресича м. Южния Жабарник и наб-
лизо до х. „Демяница” се слива с р. Валявица и р. Газейска, с които 
образува р. Демяница. Част от водите на реката се използуват чрез 
ВЕЦ за нуждите на х. „Демяница”.

ВАСИЛА́ШКИ ЕЗЕРА́ — красива езерна група в Сев. П., раз-
положена терасовидно във Василашкия циркус. Езерата са около 
10, без двете Тодорини очи. По-големи са: Тевното Василашко, Го-
рното Василашко, Дъго-видното Василашко, Рибното Василашко. 
Водите им изтичат във Василашката река. Името на езерата е свър-
зано с легенда (вж Тодорин връх).

ВАСИЛА́ШКИ ЦИ́РКУС — ограден (вкл. вторичния под 
Тодорин връх и вр. Малка Тодорка) от билната линия, свързваща 
Овчи чал и върховете Тодорин, Малка Тодорка, Василашки чукар, 
Типиците. На няколко тераси във В. ц. са разположени около 12 
езера заедно с Тодорините очи, най-високи от групата. Гледката от 
циркуса към гребена Ушиците е една от най-живописните в Пи-
рин.

ВАСИЛА́ШКИ ЧУКА́Р — връх (2615 м) в Сев. П. Той е пър-
вият (най-южният) връх на Тодориното било. Откъм Бъндеришкия 
циркус изглежда незначителен, но от Василашкия има грандиозен 
вид. Между Василашки чукар и вр. Малка Тодорка е Превала на 
Малка Тодорка. Според някои автори и в някои скици В. ч. непра-
вилно е именуван вр. Възела. В. ч. не е на главното било, нито пък 
от него се отделят някакви била, за да бъде възлов.

ВАСИЛА́ШКО Е́ЗЕРО — вж Рибно Василашко езеро.
ВАСИ́ЛЕВ ГРОБ — заравнена местност в Сев. П. на ю. от 

Бойков връх. Поради близостта й до върха някои неправилно нари-
чат Бойков връх Василев гроб.

ВЕЛЕБИ́Т — хижа, вж Пирин (2).
ВИЗАНТИЙСКАТА КЬЩА — намира се в гр. Мелник над 

Роженското дере. На времето е била административна сграда. Сега 
е почти разрушена. Позната е и под името Часовника, защото зад 
нея е имало кула с часовник, също разрушена от времето.
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 ВИНОГРА́ДИ — село (523 ж.) в състава на община гр. Мелник. 

Разположено е на около 380 м н. в. в долината на Мелнишката река. Ста-
рото му име бе Манджово. Новото име носи от 1936 г. и е свързано с 
главния поминък на населението — лозарство и производство на прочу-
тото мел-нишко вино. Друг поминък е производството на тютюн, прас-
кови, овцевъдство, миньорстзо (към рудник „Мелник”). В. има телефон-
на връзка с Мелник, основно училище, читалище, здравен пункт, апте-
ка. Свързано е чрез шосета със с. Хърсово (6 км), с. Лозеница (3 км), 
Мелник (4,5 км), Сандански (18 км).

ВИСО́КАТА ЕЛА́ — намира се на 10 мин. по маркираната пъте-
ка на ю. от х. „Г. Делчев” в м. Гундова мочара. Предполага се, че е най-
високото дърво в Пирин — близо 36 м. Обиколката и ́ е 4,50 м. Защи-
тен обект.

ВИ́ХРЕН — 1) Връх, първенецът на Пирин (2915 м), вторият в 
България след вр. Мусала (2925 м) и четвърти на Балканския полуос-
тров след Митика (2918 м) и Сколион (2916 м) в планината Олимп в 
Гърция. Старото му име бе Елтепе (тур. ел — вятър, тепе — връх, т. е. 
Връх на ветровете). Наричан е бил и Бурен и Мълнионосец. Новото име 
носи от 1942 г. (Заповед № 2186, Държ. в-к, бр. 139/1942 г.). Разположен 
е на главното било в Сев. П. между вр. Кутело и вр. Овинати, с които се 
свързва чрез седловините Премката и Кабата. Върхът е мраморен и по 
него и склоновете му расте еделвайс. Гледан от Банско, прилича на пре-
сечена купа, а от ю. и ю. изт. — на четиристенна пирамида. На сев. от В. 
са дълбоките и безводни циркуси Голям и Малък Казан, на ю. зап. Вла-
хински циркус и на ю. недооформеният циркус Кабата. Изкачването на 
върха през лятото не е трудно, но през зимата е трудно и има опасност 
от лавини. Най-безопасен е пътят по ю. изт. ръб на вр. Овинати, седло-
вината Кабата и ю. склон на върха. За първи път при зимна обстанов-
ка е изкачен на 9. I. 1925 г. от Т. Атанасов — водач, Д. Стойков, В. Бай-
нов и Н. Божинов. Сев. стена на върха в долната си част е почти отвес-
на, а горната е с голям наклон. Висока е към 400 м и е обект за алпий-
ски изкачвания.По-известни катерачни турове са: Народна армия — IV 
„б” категория на трудност (зимна VI „а”), Фунията — III „а” кат. (зимна 
V „а”), Кулоара — IV „а”, и др. Първото изкачване на Северната стена е 
извършено през септември 1934 г. от немските
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алпинисти Б. Мозъл и д-р Ф. Ауер за 8 часа. През юли 1935 г. покоряват сте-
ната българите д-р Л. Телчаров и Б. Стоичков за 2 часа. Пръв несполучлив 
(поради лошото време) опит за зимно покоряване правят същите алпини-
сти през 1935 г. Първото зимно изкачване се осъществява на 15. II. 1949 г. 
от змс Ал. Белковски и Вл. Лободин. Сега стената се изкачва от много ал-
пинисти. От върха погледът обхваща почти целия Сев. П. (без Дебели рид), 
голяма част от Рила, Родопите, Малешевска планина, Огражден, Беласица, 
Славянка, Боздаг. 2) Хижа, изградена върху скален праг на левия бряг на р. 
Бъндерица ю. изт. под вр. Вихрен. На ю. изт. се издига Тодорин връх. По-
строена е през 1939—1941 г. от тур. клон на БТС гр. Банско. Надморската й 
височина е 1950 м. В миналото се е наричала Елтепе. Официално не е пре-
именувана, но придоби популярност името Вихрен поради близостта и ́ до 
пиринския първенец. Отворена е целогодишно. Разширявана е през 1949 г. 
от ВИФ и през 1963 г. от ЦСПС. Има столова за 100 души, модерна кух-
ня, пералня, бани, 180 места на нарове и легла. До хижата има малка сгра-
да с тур. кухня и столова и 25 места на нарове и легла. През летния сезон на 
палатки се разкриват допълнително 50 места. Хижата е електрифицирана 
от собствена ВЕЦ и ел. агрегат, има водопровод, канализация, радиоуред-
ба, библиотека, аптечка испасителни съоръжения, бюфет, радиотелефонна 
връзка с Банско, х. „Бъндерица” и вр. Мусала. Обзаведена е много добре. 
Тя е най-посещаваната хижа в Пирин (над 23 000 нощувки годишно). По-
близки обекти са: х. „Бъндерица”—25 мин., Байкушевата мура, Гробът-па-
метник на алпинистите от народната армия, вр. Вихрен (2,30 ч.), ез. Окото 
(15 мин.), Рибно Бъндеришко езеро (45 мин.). X. „Демяница” е на 5 ч., х. 
„Сандански” на 7 ч., х. „Яворов” на 9 ч. До тях съществува лавинна опас-
ност. Хижата е свързана чрез шосе с Банско (16 км), което минава през поч. 
дом „Н. Вапцаров” (5 км), м. Тодорова орница (8 км), х. „Бъндерица” (14 
км). По пряката пътека през Бъндеришка поляна до Банско е 3,30 ч., по шо-
сето 4 часа. Адрес: х. „Вихрен”, гр. Банско. 3) Народен парк, обявен със За-
повед № 3074 от 6. XI. 1962 г., Държ. в., бр. 43/1963 г. Границите на пар-
ка са: хребетът Палашица до вр. Кутело, главното било на Сев. П. между 
върховете Кутело, Вихрен, Овинати, Муратов, гребенът Дончови караули, 
Бъндеришки чуки, Типиците, Голямата страна, Превалската порта, Превал-
ски чукар, Валявишки чукар, Момин двор и отделящото се от него стра-
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нично Полежанско било до вр. Конарево. Надморската височина на 
парка е от 1100 до 2915 м (вр. Вихрен). Обхваща площ 6736 ха, от ко-
ито 2900 ха са залесени с иглолистни гори (смърч, бяла и черна мура 
и др.). Останалите 3836 ха са алпийската част на парка. В граници-
те на парка е забранена пашата, сечта (освен санитарната), бране-
то на цветя, чупенето на клонки. Огън се пали само на определени-
те места. Строителството на хижи и Други сгради се съгласува с Ми-
нистерството на архитектурата и благоустройството и Министерство 
на горите. През народния парк протичат двете големи реки Бънде-
рица и Демяница. В циркусите му се гнездят много езера. В него са 
хижите „Бъндерица”, „Вихрен” и „Демяница” и високопланинският 
лагер на ЦСПС „Превалски езера”. 4) Село (28 ж.) с пълномощни-
чество в с. Малки Цалим, община гр. Сандански. Има 800 м н. в. и 
се намира на изт. от средното течение на р. Санданска Бистрица. На 
зап.-сев. зап. от него са селата Стожа и Лиляново, на ю. зап. Голем и 
Малки Цалим. Старото му име бе Лески, а сега е именувано на пи-
ринския първенец.

ВИ́ХРЕНСКИ ЦИ́РКУС — вж Влахински циркус.
ВЛА́ХИ — село (629 ж.) в състава на община с. Гара Пирин. Раз-

положено е между реките Влахинска на ю. и Косовска на сев., на око-
ло 500 м н. в. Според предание името му произлиза от многото вла-
си, които в миналото живеели тук. В. обхваща 8 махали, намиращи 
се на 4—5 км от центъра на селото. Населението му произвежда тю-
тюн, зеленчуци, овощия, отглежда овце, кози и говеда. Има телефон-
на връзка с Гара Пирин, здравен и аптечен пункт, основно училище, 
читалище и кино. Със с. Гара Пирин има автобусна връзка (10 км). 
Най-близки градове са Сандански (34 км) и Благоевград (50 км). Във 
В. на 18 май 1872 г. е роден големият революционер Яне Сандански, 
наричан Пиринския цар и Сандан паша. В центъра на В. расте веко-
вен чинар (около 400 г.), обявен за природен паметник. На 3 км из-
вън селото при кръстопътя и при моста има минерални извори. Из-
ползуват се само за пиене. Водата на извора при кръстопътя е студе-
на, слабо минерализирана, хидрокарбонатна, сулфатно-натриева. Из-
ворът е каптиран и има чешма. Изворът при моста поддържа значи-
телно флуорно съдържание (2 мг/л).
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ВЛА́ХИНСКА ДОЛИНА́—долината на Влахинската река, 

разположена в ю. зап. склонове на Сев. П. На ю. от нея е Сина-
нишкото било.

ВЛА́ХИНСКА РЕКА́ — река в Сев. П. Води началото си от 
първото и второто Влахински езера, разположени в едноименен 
циркус. Отначало тече по дълбоката долина, завива на зап. и ми-
нава ю. от с. Влахи. Малко след селото приема десния си приток 
Косовска река, с която образува р. Къркийца. Други по-значител-
ни притоци на В. р. са реките Гредарска, Георгийска и Синанишка 
(леви) и Петщарско дере (десен).

ВЛА́ХИНСКА ЧУ́КА — връх на хребета Гредаро в Сев. П. 
Издига се на сев. от вр. Гредаро

ВЛА́ХИНСКИ ЕЗЕРА́ — група от 4 езера, разположени във 
Влахинския циркус. Някои ги наричат Вихренски. Най-голямо е 
първото, наричано Голямо Влахинско — 63,4 дка (вж). Второто от-
стои на 1675 м ю. зап. от вр. Вихрен и има 2300 м н. в. То е най-
малко от групата с дължина 68 м, ширина 50 м, площ 2,92 дка, дъл-
бочина 8,40 м и обем 9900 куб. м. Има кръгла форма. Третото езе-
ро е на 1575 м ю. зап. от вр. Вихрен и има 2293 м н. в. Формата му 
е продълговата с дължина 145 м, ширина 100 м, дълбочина 0,80 м, 
воден обем 4400 куб. м. Четвъртото е на 1500 м ю. зап. от вр. Ви-
хрен и на 2291 м н. в. Формата му е силно продълговата с 245 м 
дължина, 56 м ширина, 10,4 дка площ и обем 9000 куб. м. В езерата 
има пъстърва. Водите им се оттичат чрез Влахинска река.

ВЛА́ХИНСКИ ПРЕВА́Л — седловина на главното било в 
Сев. П. между вр. Овинати и Муратов връх. През него е най-удоб-
но за преминаване от Влахинския циркус в Бъндеришкия или за 
слизане от главното било към двата споменати циркуса.

ВЛА́ХИНСКИ ЦИ́РКУС — намира се в Сев. П., ограничен 
от хребета Гредаро и билната линия, свързваща върховете Мура-
тов, Овинати, Вихрен, Карстовия ръб, Бански Суходол. Сред него 
са разположени четирите Влахински езера.

ВЛА́ШКА ЧЕ́РКВА — стара, изоставена черква в изт. край на 
седловината Попови ливади. Близо до нея минава шосето от гр. Г. 
Делчев за с. Пирин. До черк-
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вата има малък извор. В миналото на тази поляна е имало-влаш-
ко село с около 150 колиби. Сега за тях напомня само изоставена-
та черква.

ВЛА́ШКА ЧЕШМИ́ЧКА — намира се на около 50 крачки 
от пътеката, която води от Мелник за х. „Пирин”, непосредстве-
но след нискостеблената горичка, след като се мине Солунски пре-
слап. Носи името от обитаващите някога местността власи.

ВЛА́ШКИ ЕЗЕРА́ — вж Демиркапийски езера.
ВЛА́ШКИ МА́НДРИ — връх в Ср. П. В миналото под него 

власите са имали свои мандри.
ВЛА́ШКО ХОРО́ — платовидна заравненост на ю. изт. от х. 

„Беговица”. Тук е каптирана водата за хижата. На времето тук вла-
сите са правили своите тържества с веселия и хора.

ВОДЕНИ́ЦАТА на дядо Георги Герасимов от с. Баня (Гулий-
на баня). В нея е била организирана през 1943 г. нелегалната пе-
чатница (циклостилна) на в. Работническо знаме, от който излиза 
само първият брой. В него са били отпечатани статиите „Смелост 
и решителност в борбата против фашизма” и „Какво ни трябва, за 
да победим”. Броят ясно отразява провежданата от ЦК на БКП по-
литика за изграждане на Отечествения фронт в нашата страна. Въ-
преки че материалите за втория брой били подготвени, той не из-
лиза. Пишещата машина на печатницата сега се намира в къщата-
музей „Н. Парапунов”.

ВРА́НЯ —село (510 ж.) в състава на община с. Катунци. Раз-
положено е в ю. зап. пирински склонове. Свързано е чрез шосе (7 
км) с международния път София — Атина, отделящо се при с. Чу-
чулигово. Има автобусна връзка с гр. Сандански. От с. Враня шо-
сето продължава през селата Катунци, Горно Спанчево и Пирин за 
Попови ливади и гр. Г. Делчев. Населението отглежда тютюн, зе-
ленчуци, овощия. В. има телефонна връзка със с. Катунци. Има на-
чално училище.

ВРЪ́БНИЦА (Върбиците) —местност на 1 км на ю. от гр. Раз-
лог. През една октомврийска нощ на 1923 г. тук са избити без съд 6 
войници, взели участие в Септемврийското въстание.
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ВЪ́ЗЕЛА — връх. С това име някои неправилно наричат вр. 

Василашки чукар, считайки, че оттук се отделя Тодориното било.
ВЪКА́ВИЯ — река, вж Ръждавица.
ВЪ́ЛЧИ ПРЕ́СКИ — връх в Сев. П. непосредствено на сев. 

зап. от седловината Тодорова поляна. През него често са преси-
чали вълци, от което носи името си. На сев. зап. от В. п. е Бой-
ков връх.

ВЪ́РБОВ КЛА́ДЕНЕЦ — местност между гр. Разлог и сев. 
зап. склонове на Пирин. През нея минава шосето от Разлог за м. 
Беталовото. Според легенда тук са печени тухлите за крепостта 
Калята. При В. к. е имало голямо селище, опожарено от Али бей.

ВЪ́РЛАТА СКАЛА́ — връх, вж Къркъмски чал.
Г

ГАЖА́НИЦА — местност в Сев. П. в поречието на р. Дисили-
ца. През нея минава шосето от с. Добринище за х. „Г. Делчев”. Не-
посредствено на изт. от нея е м. Струго. Г. се разделя на две: Долна 
Г., северната част, и Горна Г., южната.

ГАЗЕ́Й — върхове, вж Голям Газей и Малък Газей.
ГАЗЕ́ЙСКА РЕКА́ — река в Сев. П., която събира водите на 

Газейския циркус и езерата му. Отначало тече на сев., като посте-
пенно извива на зап. и шеметно се спуска към Демянишката доли-
на. При х. „Демяница” заедно с реките Василашка и Валявица об-
разуват р. Демяница.

ГАЗЕ́ЙСКИ ЕЗЕРА́ — три езера в Сев. П., разположени в жи-
вописния Газейски циркус. Горното Газейско езеро е едно от най-
високите и красивите в Пирин. Другите две са малки. Водите на 
езерата образуват р. Газейска.

ГАЗЕ́ЙСКИ ХРЕ́БЕТ — къс и остър хребет в Сев. П. на сев. 
зап. от вр. Полежан. Има посока юг — север. На него има два вър-
ха: Голям Газей, южния, и Малък Газей, северния. Г. х. е вододел 
на реките Газейска и Валя-
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вица и зап. граница на Газейския циркус. Ниско под него (зап.) тече р. 
Валявица.

ГАЗЕ́ЙСКИ ЦИ́РКУС — красив циркус в Сев. П., заключен меж-
ду билната линия на вр. Каймакчал, гребена Ушиците и Газейския хре-
бет. В него са разположени едноименните му езера. От циркуса води 
началото си Газейска река. През него минава пътеката от х. „Демяни-
ца” за Горното Газейско езеро, за вр. Полежан и лагер „Безбог” или за 
Ушиците.

ГАЙТАНИ́НОВО — село (550 ж.) в състава на община с. Копри-
влен. Намира се в изт. склонове на Ю. П. на 750 м н. в. Името му про-
излиза от производството в миналото на гайтани и шиенето на дрехи с 
гайтани. Сега главен поминък са тютюнопроизводството, овощарството 
(ябълки, сливи и орехи), развъждането на овце и кози. Селото има ПТТ 
станция, телефонна връзка с гр. Г. Делчев, здравна служба, аптека, чита-
лище и кино, основно училище. Свързано е чрез шосета със: с. Копри-
влен (13 км), с. Лъки (8 км), с. Ловча (5 км), с. Парил (10 км) и гр. Г. Дел-
чев (23 км), с които има автобусни връзки. На селския площад през 1908 
г. по повод на младотурския преврат Я. Сандански е произнесъл своята 
реч за побратимяване между българи и турци. Селото, макар и малко, е 
дало борци против фашизма — 3 убити през 1925 г., 12 младежи парти-
зани и 3 политзатворници. Селото има свой язовир (3 км) с вместимост 
400 000 куб. м, който е зарибен с шаран.

ГА́РА ПИ́РИН—село (3274 ж.), разположено на р. Струма след 
Кресненската клисура. То е едно от големите села в този район. Общин-
ски център. Има ОТКЗС, включващо причислените села. Лозарство, 
тютюнопроизводство, овощарство, малко каменоделство. Има участъ-
кова болница, аптека, читалище, кино, ресторант, сладкарница, ОТПК с 
няколко отдела. Жп. гара е на линията София—Кулата. През селото ми-
нава международното шосе София — Атина и има автобусни връзки с 
Благоевград (43 км), Сандански (21 км) и Петрич (50 км). По шосетата 
до с. Влахи и с. Горна Градешница разстоянията са по 10 км. На изт. сре-
щу гарата, над белия сипей се откриват долината на Влахинска река и ю. 
зап. склонове на върховете Бански Суходол, Кончето, Кутело и Вихрен.

ГА́РВАН ДЕРЕ́ — река, вж Гогорица
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ГЕОРГИЙСКА ПО́РТА—седло на Синанишкото било между 

върховете Муратов и Георгийца (по-близко до последния). През нея 
минава пътеката от циркуса Голямо Спано поле за циркуса Георгий-
ца.

ГЕОРГИЙСКА РЕКА́ —ляв приток на Влахинска река. Започва 
от третото Георгийско езеро, разположено в едноименен циркус.

ГЕОРГИЙСКИ (Гергийски) ЕЗЕРА́— група от 4 езера, разпо-
ложени в Георгийския циркус. Първото е най-малко, отстои на 675 м 
зап.-сев. зап. от Муратов връх. Има 2392 м н. в. То е с кръгла форма, 
с дължина 75 м, ширина 50 м и площ 1,7 дка. Оттича се подземно в 
зап. си част към третото езеро, най-голямо в групата. Второто езеро е 
на 1120 м на зап. от Муратов връх и има 2304 м н. в. То е с неправил-
на форма, дълго е 200 м, широко 100 м и има 17 дка площ. Няма ви-
дим отток. Третото ез. отстои на 1320 м зап. от Муратов връх. То е на 
2294 м н. в. Има кръгла форма и е типично циркусно езеро. Дълго е 
275 м, широко 225 м и има площ 39,6 дка. Оттокът му е на сев. и дава 
началото на р. Георгийска. Най-долното езеро е на 2020 м зап. от Му-
ратов връх, на 2139 м н. в. Обградено е с клек и има продълговата фор-
ма. Дълго е 225 м, широко 125, с площ 14,6 дка. Оттича се на сев. зап. 
Въпреки че е много красиво, малко се посещава.

ГЕОРГИЙСКИ (Гергийски) ЦИ́РКУС — намира се в Сев. П., 
ограничен от сев. зап. склонове на Синанишкото било. В него са раз-
положени Георгийските езера. От вр. Георгийца на сев. зап. се спуща 
хребет, който отделя Г. ц. от Синанишкия, а хребетът Гредаро го отде-
ля от Влахинския циркус.

ГЕОРГИЙСКО (Гергийско) БИ́ЛО — вж Синанишко било.
ГЕОРГИЙЦА (Гергийца) — най-високият връх (2589 м) на Си-

нанишкото било. На сев. зап. от върха се отделя хребет, който служи за 
граница между Георгийския и Синанишкия циркус. Непосредствено 
на сев. зап. от върха е Георгийската порта, през която минава пътеката 
от циркуса Голямо Спано поле за Георгийския циркус.

ГЕРИ́ЛКОВЕЦ — река в Сев. П. Извира от зап. склонове на 
Плешки връх и вр. Пирин. След като приеме левия си приток р. Св. 
Петър, се влива в Ощавска река.
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ГЛАВИ́ТЕ — местност в Демянишката долина, на 15 мин. път 

от поляната Караманица. През Г. минава пътеката от Банско за х. 
„Демяница”. Сред местността, пресечена от р. Демяница, има огро-
мни скали, търкулнали се преди векове от висините. До най-голяма-
та от тях скромен надпис гласи, че тук през 1810 г. смелата Банска 
дружина на Терзи Никола е унищожила кърджалийската банда на 
Шабан Гега, всяваща ужас сред населението. Дълги години черепи-
те на бандитите се търкаляли из поляната и оттогава местността се 
нарича Главите.

ГЛА́ДНОТО И́ЗВОРЧЕ — извор, разположен вдясно от пъте-
ката между х. „Г. Делчев” и лагер „Безбог”, преди да се излезе на по-
ляната Тузлата. Наречено е много сполучливо от партизанина Благо 
Милев (Чобан Бойчо), защото пийнеш ли от него, докато стигнеш на 
Безбог, ще огладнееш.

ГЛА́ЗНЕ — река, десен приток на р. Изток. Наричат я и Банска, 
понеже минава покрай Банско. Образува се от реките Бъндерица и 
Демяница, които се събират на около 2,5 км ю. зап. от града. В ми-
налото водите са се използували за двигателна сила на множеството 
чаркове. Често пъти реката е наводнявала зап. окрайнини на Банско 
но сега водите и ́ са обуздани от високи бетонни стени. След като при-
еме десния си приток р. Конушица сев. от с. Баня, Г. се влива в р. Из-
ток. Името си носи от това, че при преминаването й между камъни-
те, сякаш шепне, сякаш издава „гласове”.

ГОВЕДА́РНИКА — 1) Местност в ю. зап. склонове на вр. Без-
бог. През нея минава пътеката от лагер „Безбог” за Попово езеро. 
Лете тук пасат говедата на ТКЗС с. Обидим. 2) Местност на хребета, 
спускащ се на сев. изт. от вр. Безбожка тумба. Южно от Г. минава пъ-
теката от х. „Г. Делчев” за лагер „Безбог”. Тук лете нощуват говедата 
на ТКЗС с. Добринище. По-високо, на зап. е м. Стария говедарник. 
3) Местност, разположена по десния бряг на р. Валявица сев. от м. 
Тиаците. На срещуположния бряг върви пътеката от х. „Демяница” 
за Валявишкия циркус, Белемето или циркуса Чаира. Носи името си 
от добитъка, предимно телета, които пасат тук през лятото.

ГОГОВА́ЧКА РЕКА́— ляв приток на р. Струма. Събира водите 
си от ю. зап. разклонения на Синанишкото било.
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ГОГОРИ́ЦА — река, ляв приток на р. Струма. Събира водите 

си от склоновете на вр. Пиляфа, вр. Елен, вр. Соколова скала, Су-
хия връх и др. В горната си част носи името Гарван дере. Влива се 
в Струма ю. от р. Санданска Бистрица.

ГОЛЕ́М ЦАЛИ́М — село (83 ж.), в състава на градска общи-
на Сандански. Г. Ц. е разположено между реките Санданска Би-
стрица и Гогорица на сев. зап. от гр. Сандански. Тютюнопроизвод-
ство, овощарство (ябълки, сливи, орехи), отглеждат се овце и кози. 
Има пътища до гр. Сандански (12 км) и с. Малки Цалим (1 км).

ГОЛЕ́НА — връх (2652 м) на Каменишкото било. Издига се на 
ю. от вр. Куклите. От Г. на ю.-ю. изт. се спуща малък хребет, водо-
дел на реките Голенска и Башмандра. Голите сухи пасища по скло-
новете са дали името му. Проф. Ж. Радев нарича върха Българска 
Голена. Г. заедно с вр. Яловарника и вр. Куклите носят общото име 
Трите върха.

ГОЛЕ́НСКА РЕКА́ (Крайната, Кельова) — събира водите си 
от склоновете на върховете Голена, Куклите, Кельо, Коцов гроб. 
При х. „Пирин” се събира с р. Башмандра, а ю. изт. от хижата с р. 
Демиркапий-ска. Трите образуват р. Пиринска Бистрица. Реките 
Голенска, Башмандра и Демиркапийска носят името Трите реки. 
Местността, където се събират, също носи името Трите реки.

ГОЛЕ́Ц — връх, вж Дженгал.
ГОЛЕ́ШЕВСКА РЕКА́ — ляв приток на р. Пиринска Бистри-

ца. Образува се от две рекички, извиращи от зап. склонове на Ю. 
П. Едната се казва Кобиля и дава името си на реката до с. Голе-
шево. Тази част от реката наричат още и Черешар. Другата изви-
ра от Парилската седловина. От селото надолу реката носи името 
Голешевска, съединява се с Бельовската река над с. Калиманци и 
се влива в р. Пирин ска Бистрица зап. от с. Калиманци. Тази част 
носи и им то Ка лиманска.

ГОЛЯ́М ГАЗЕ́Й — връх (2761 м), по-високият от двата вър-
ха на Газейския хребет (южния). Върхът е много остър и някои го 
наричат Иглата. На ю. изт. от него е разположено Горното Газей-
ско езеро. Според някои носи името си от турската дума „гаази” 
(непобедим).



52 ПИРИН - туристически речник

Г
ГОЛЯ́М КАЗА́Н — циркус, вж Казаните.
ГОЛЯ́М ТИ́ПИЦ — връх, вж Типиц.
ГОЛЯ́МА ДЖИ́НДЖИРИЦА — 1) Хребет в Сев. П., започ-

ващ на сев. изт. от Плешки връх. От вр. Сег-менско тепе изменя по-
соката си на сев. Хребетът е вододел на р. Кулина и р. Малка Джин-
джирица. Високите му части са обрасли с мурови гори, а ниските с 
букови. Вероятно името произлиза от злите духове — джинове, ко-
ито суеверните хора вярвали, че обитават непристъпните гори. 2) 
Връх, вж Пирин (1).

ГОЛЯ́МА СТРА́ЖА — връх, вж Стражите.
ГОЛЯ́МА ТОДО́РКА — връх, вж Тодорин връх.
ГОЛЯ́МАТА МОЧА́РА — местност в Сев. П. на 2 км сев.-сев. 

зап. от х. „Г. Делчев”. Наречена е така на мочурливата почва. Тук 
има обори на горското стопанство. Свързана е чрез шосе с х. „Г. 
Делчев”. През местността минава пътеката за м. Чатарлъка.

ГОЛЯ́МАТА (Горната) СТРА́НА— връх в Сев. П. по главното 
било на ю.-ю. изт. от Типиците. Изт. му склонове се спущат стръм-
но към Валявишката долина. Често пъти по тях се спуща огромна 
лавина.

ГОЛЯ́МО БЪ́НДЕРИШКО Е́ЗЕРО—вж Рибно Бъндериш-
ко езеро.

ГОЛЯ́МО ВАЛЯ́ВИШКО Е́ЗЕРО (Горно Валявишко, Дълго 
Валявишко) — най-голямото от Валявишките езера. Разположено 
е в красивия Ва-лявишки циркус и отстои на 925 м сев.-сев. изт. от 
вр. Валя-вишки чукар и на 1250 м сев.-сев. зап. от вр. Момин двор. 
Има 2280 м н. в. Дълго е 480 м, широко 275 м, а максималната му 
дълбочина е 18,90 м. Заема площ 85,10 дка и обем 664800 куб. м. 
В сев. част има продълговат двувръх остров. Сев. от езерото мина-
ва пътеката за Дженгалска порта. На сев. изт. бряг, в камънака, има 
постоянен студен извор, а вдясно от него пясъчен плаж. Водите на 
езерото се оттичат чрез буен поток.

ГОЛЯ́МО ВЛА́ХИНСКО Е́ЗЕРО —най-високото и най-голя-
мото от Влахинските езера. Лежи във Влахин-ския циркус на раз-
стояние 1650 м ю.-ю. зап. от вр. Вихрен.
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Има 2302 м н. в. То е слабо елипсовидно с размери 400 м дължина, 
245 м ширина, 63,40 дка площ, максимална дълбочина 13,40 м. Во-
дният му обем възлиза на 421 100 куб. м.

ГОЛЯ́МО СПА́НО ПО́ЛЕ — циркус в Сев. П., ограничен от 
вр. Спанополски чукар и късия му хребет, от хр. Дончови караули, 
от Муратов връх и от Синанишкото било. Продълговат и плитък 
циркус с изглед на поле. От съседния северозападен циркус Мал-
ко Спано поле се отделя чрез Спанополски чукар. Циркусът носи 
и имената Спанополски, Спорнополски и Станополски. В него са 
разположени едноименните му езера, оттичащи се чрез р. Сърча-
лиица. През циркуса минават пътеки от х. „Вихрен” за х. „Сандан-
ски” и х. „Беговица”.

ГО́РНА ГАЖА́НИЦА — местност, вж. Гажаница.
ГО́РНА ГРАДЕ́ШНИЦА — село (233 ж.) в състава на общи-

на с. Гара Пирин, разположено в зап. склонове на Сев. П. На ю.-ю. 
изт. от него е с. Илинденци, на зап. с. Долна Градешница. Г. Г. про-
извежда тютюн, грозде, праскови, кайсии, смокини, нарове. Има 
начално училище. Свързано е чрез шосета с Гара Пирин (10 км), 
гр. Сандански (15 км) и Благоевград (50 км). Селото е родно място 
на убития от фашистката власт ремсист Георги Иванов Кесев.

ГО́РНА СУ́ШИЦА —село (414 ж.) в състава на община с. 
Склаве. Лежи в ю. зап. склонове на Камениш-кото било на около 
700 м н. в. Основен поминък тютюнопроиз-водството. Отглеждат 
се и лозя, овце, кози. Има телефонна връзка, здравен пункт, основ-
но училище, читалище. В борбата против турците е дало 5 свидни 
жертви, а в антифашистката борба 6 партизани.

ГО́РНАТА ПОЛЯ́НА — местност в поречието на р. Дисилица 
ю. от м. Горна Гажаница. През нея минава шосето от с. Добрини-
ще за х. „Г. Делчев”. В зап. част на поляната е сградата на горския 
разсадник за иглолистни фиданки.

ГО́РНАТА СТРА́НА —връх, вж Голямата страна.
ГО́РНИ ВЪРТО́П — местност в ю. зап. склонове на Сев. П. 

над гр. Сандански. Част от водите на местността заедно с тези на 
м. Долни въртоп, Арнаутдере и м.
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Мечкарка са хванати за нуждите от питейна вода на гр. Сандански. 
Общият им дебит е 3300 л/сек.

ГО́РНИТЕ ПОЛЯ́НИ — вж Поляните.
ГО́РНИТЕ ЧУЧУ́РИ — извори, вж Чучурите.
ГО́РНО БРЕ́ЗНИШКО Е́ЗЕРО — едно от най-високите езера в 

Пирин (2579 м н. в.). Лежи във вторичен циркус фуния над Брезниш-
кия циркус. Отстои на 450 м ю. изт. от вр. Ченгелчал. Дълго е 180 м, 
широ ко 100 м. Има площ 13,50 дка. Бреговете му са каменисти, си-
пейни.

ГО́РНО БЪНДЕРИШКО Е́ЗЕРО—вж Дълго Бъндеришко езе-
ро.

ГО́РНО ВАСИЛА́ШКО Е́ЗЕРО — третото по големина от Ва-
силашките езера. Разположено е на 1550 м сев. зап. от вр. Типиц и на 
2154 м н. в. Дълго е 235 м, широко 212 м, дълбоко 3,10 м, а обемът се 
изчислява на 28 900 куб. м. Площта му е 23,20 дка. В езерото се вли-
ват водите на Тодорините езера, Тевното Василашко езеро и др. От-
токът му е буен. Влива се в Рибното Василашко езеро.

ГО́РНО ВАЛЯ́ВИШКО Е́ЗЕРО—вж Голямо Валявишко езеро.
ГО́РНО ГАЗЕ́ЙСКО Е́ЗЕРО — разположено в Газейския цир-

кус на 2642 м н. в. Намира се на 300 м ю. изт. от вр. Голям Газей и 
е едно от най-високите езера в Пирин. Дълго е 250 м, широко 60 м, 
дълбоко 3—4 м, има площ 11,62 дка. Езерото и издигащият се над 
него вр. Голям Газей представляват чудна гледка.

ГО́РНО КРЕМЕ́НСКО ЕЗЕРО — второто поред от Кремен-
ските езера, разположени в Кременския циркус. Намира се на 700 м 
ю.-ю. зап. от вр. Сиврия; има 2352 м н. в. Дълго е 335 м, широко 270 
м, най-голяма дълбочина 13,60 м, площ 66,10 дка. Обемът се изчис-
лява на 477 950 куб. м. Езерото събира водите на първото Кремен-
ско езеро. 

ГО́РНО СПАНЧЕ́ВО—село (326 ж.) в състава на община с. Ка-
тунци. Разположено е в поречието на р. Пиринска Бистрица, ю. зап. 
от с. Пирин на около 300 м н. в. Името му произлиза от „спане”. В 
миналото е имало два хана, в които пътуващите от Петрич и Сан-
дански за гр. Г. Делчев са нощували (преспивали). Тютюнопроиз-
водство,
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праскови, ябълки, сливи, лозя, фъстъци, смокини, зеленчуци. Село то има 
ПТТ станция, участъкова здравна служба, читалище, кино, смесен ма га-
зин, начално училище. Свързано е чрез шосета със селата: Пирин (15 км), 
Ковачево (3 км), Храсна (6 км), Черешница (7 км), Катунци (10 км) и гра-
довете Петрич (35 км), Сандански (40 км) и Г. Делчев (50 км). С повечето 
от тях има автобусни връзки. Най-близка жп. гара е Кулата (22 км). В се-
лото има водохващане на напоителната система „Пиринска Би с трица”.

ГО́РНО ТИ́ПИЦКО Е́ЗЕРО—най-голямото от Типицките езера. 
Раз                     положено е в циркус на 2445 м н. в. Отстои на 550 м и.-сев. изт. от 
вр. Типиц. То е продълговато, прищипнато в сев. част. Дълго е 336 м, ши -
роко 92 м, с водна площ 17,70 дка, дълбочина 2,20 м и обем 21 800 куб. 
м. Изтича се чрез поточе, което се съединява с оттока на Долното Ти  пиц-
ко езеро.

ГО́РНО ТОДО́РИНО Е́ЗЕРО—по-високото и по-голямото от две-
те Тодорини езера, наричани „Очите на Тодорка”. На 250 м сев. от него 
е Долното Тодорино езеро. Разположено е на 375 м ю. зап. от вр. Малка 
То дорка и на 825 м от Тодорин връх. Има 2536 м н. в. почти кръгла фор-
ма и е дълго 151 м, широко 124 м, площ 13,20 дка и обем 44 600 куб. м. 
Най-го   ля мата му дълбочина е 7,7 м. Потокът, изтичащ от езерото, събран 
с то   зи на Долното езеро, се влива в Горното Василашко езеро. Имената 
на Горното и на Долното Тодорино езеро са свързани с легенда (вж. То-
до рин връх).

ГО́ЦЕ ДЕ́ЛЧЕВ (Неврокоп)—1) Град (16 056 ж., 1970 г.), разполо-
жен на 508 м н. в. в широката долина на р. Места в Гоцеделчевската кот-
ловина. Край града се издигат ю. изт. склонове на Ср. и Ю. Пирин, а в 
далечината е Доспатската част на Западните Родопи. Носи името на ле-
ген дарния революционер Гоце Делчев, загинал през 1903 г. в бой с тур-
ски башибозук. Градът е основан от император Траян (98—117 г.) на ле-
вия бряг на р. Канина на около 1 час от днешния град. Наричал се е Ни-
ко  полис ад Нестум. Сега на това място личат само останки. По време 
на османското господство до 1912 г. главният поминък на населението в 
Неврокоп са били дърводелството, кожарството, производството на меки 
мъжки обувки (емини), самарджийството, звънчарството. Уче но лю би-
вото население открива свое българско училище още през 1862 г. Буд-
ните местни жи-
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тели са водили ожесточени борби против гръцката патриаршия, с ту р-
ски те поробители. При капитализма градът се развива извънред но бав-
но. Има вид на занемарен и неблагоустроен град. Най-добре в не го се 
раз ви ва тютюнопроизводството. Гр. Гоце Дел чев (до 1951 г. Нев рокоп) 
про мени своя вид и стопанска струк ту ра при социализма. Днес той има 
вид на благоустроен град с много обществени и част ни сгради, читали-
ще с театрален салон, училища, гимназия, се лс костопански техникум, 
пром ко м бинат, дървообработващи пред при ятия, складове за тютюн и 
опитна ста нция, завод за ципове и пас мантерия, стадион, градски парк и 
др. Гра дът бързо се развива и разраства: 1926 г.—7157 ж., 1934 г.-8767, 
1946 г.-11115, 1956 г.-12577 г. и 1965 г.-14457 жители. Климатът на гра да 
е мек. На  се ле нието се занимава с производство на тютюн, памук, слън-
чог лед, ориз, с животновъдство, овощарство. ТКЗС е най-големият про -
изводител на тютюн в страната. Градът е свързан с асфалтирано шо се и 
има ре до вни автобусни връзки с вътрешността на страната. До Благоев-
град раз сто яни е то е 112 км. Камионен път води през сед  ловината Попо-
ви ливади (17 км) за селищата в поречието на р. Струма. Градът е удо-
бен изходен пункт за ю. част на Сев., Ср. и Ю. Пирин. Има туристическа 
спалня. 2) Хижа, пос троена в ю. част на м. Лаговето през 1951 г. от физ-
културния колектив в с. Добринище, на 1600 м н. в. Носи името на Гоце 
Делчев —Апостола. През 1953 г. ЦСПС я довършват и обзавеждат. Хи-
жа та е водоснабдена, ка на лизирана, електрифицирана чрез мал ка ВЕЦ. 
Разполага със 100 места на нарове и легла, обширна столова, мо дер на 
кухня, туристическа кухня, пе ралня, малка баня, библи оте  ка, аптечка, 
спасителни съоръжения, ра ди оуредба и телевизор. Има радиотелефон-
на връзка с гр. Банско и вр. Му сала. През ля то то на палатки се разкри-
ват допълнително 50 места. На 150 м сев. от хижата има хотел-рес торант 
и магазин за хранителни про ду к ти,отворен целогодишно. В окол ността 
й има частни вили и над 120 дър вени къщички, използувани за по чивка. 
През лятото има ав то мобилна връз ка със с. Добринище (12 км). Инте-
ресни обекти са: м. Чатарлъка, парт. лагер в м. Перлеш, Високата ела, м. 
Струго, вж. До лагер „Безбог” по добре маркираната пътека е към 2,30 ч. 
(лятото). За кореспонденция: гр. Банско, х. „Г. Делчев”.

ГО́ЦЕДЕЛЧЕВСКА КОТЛОВИ́НА — наричана и Неврокопска 
по старото име на гр. Г. Делчев — Нев-
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рокоп. Загражда се на сев. изт. от Западни Родопи, на ю.зап. от 
Ю жен Пи рин и на ю. изт. от Стъргач планина. Котловината е ши ро-
ка 10 и дъл га около 30 км. Надморската й височина е около 550 м. 
Кли матът е мек и се чувствува средиземноморското влияние. В нея 
ви реят мно го добре тютюн, лозя, памук, ранни зеленчуци и др.

ГО́ЦЕДЕЛЧЕВСКА РЕКА́ — вж Неврокопска река.
ГРА́ДЕВО—село(1145 ж.),самостоятелна община. Разполо же  -

но е в поречието на р. Градевска на 718 м н. в. Според легенда пре   ди 
мно го години в селото е върлувала чума. За да се избавят от бе  да-
та, по съвети на престаряла бабичка жителите намират двама бра   тя 
близнаци и два черни бивола близнаци, изорават бразда и с нея „заг-
раж дат” селото. Чумата изчезнала и селото започнало да се нарича 
Гра   дено (заградено), а по-късно Градево. В Г. про из веж  дат предим-
но тю тюн, картофи, ябълки, сливи. Развито е жи вот   новъдството. 
Част от жи телите работят в горското стопанство и рудник „Орано-
во”. Селото има ПТТ станция, ресторант, здравна служ   ба, 3 начал-
ни и 1 основно учи лище, читалище и кино. През не  го минава шо-
сето от Благоевград (28 км) и Симитли (11 км) за Раз  лог (24 км). 
Свързано е чрез пътища със с. Брежани (10 км) и с. Долно Осеново 
(6 км). Има редовни ав то бусни връзки с Бла го ев    град, София, Якору-
да, Пазарджик, Разлог, Г. Д елчев. На 1 август 1944 г. селото е било 
завзето от партизанския от ряд „Н. Парапунов”. След снабдителната 
акция с няколко коли пар ти заните откарват хра   нителните продукти 
и други стоки в района на от ряда, но биват на   паднати от жандарме-
рията. Без да дадат жертви, те отблъскват жан  дармерията и се отте-
глят. В близост до селото са ис т орическите мест   ности Подпряната 
скала, Мразеница, Обешеник, къ дето има па мет  ни плочи.

ГРА́ДЕВСКА РЕКА́—ляв приток на р. Струма и част от сев. 
гра   ница на Пирин. Образува се от реките Осеновска (извира от 
Юго  за падна Рила) и Еловица (събира водите на пиринските ре ки 
Мал ка Джин джирица, Валевица, Стругарска и др. и няколко мал ки 
рил ски по  тока). Двете реки се събират сев. над с. Градево, което й 
да ва име то. Влива се в р. Струма срещу гр. Симитли.

ГРАДИ́ШКА ТУ́МБА—малко връхче сев.-сев. зап. от х. „Г. 
Делчев”, обрасло с иглолистна гора.
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Изт. склон на Г. т. е обрасъл с рядка иглолистна гора, огрявана от 
слън цето, от което носи името Припеко.

ГРАДИ́ШКИ ЧУКА́Р—връх в Сев. П. на хребета зап. от вр. 
Пи рин след вр. Стоимената скала. На сев. зап. от Г. ч. е вр. Козя 
сте на. Те са последните издънки от хребета.

ГРАДЕ́ШНИШКА РЕКА́—вж Страшният дол.
ГРАДЕ́ШНИШКИ МИНЕРА́ЛНИ И́ЗВОРИ — пет извора на 

2—3 км сев. изт. от с. Долна Градешница и сев. от с. Горна Гра деш -
ница. Надморската височина е около 250 м. Горещият извор има 
дебит 180 л/мин и температура 67° С. Каптиран е през 1957 г. Топ-
лият извор е каптиран през 1960 г., има дебит около 70 л/мин и тем-
пература 40° С. Примитивна баня до Топлия извор обслужва мест -
ното население. Водите на двата извора са бистри, без цвят, без ми -
рис, без утайка, приятни за пиене. Характеризират се като слабо 
ми    нерализирани, хипертермални, хидрокарбонатно-сулфатно-нат -
риеви, силициеви и флуорни. Общата минерализация е около 836 
мг/л. Концентрацията на флуор и метасилициева киселина е в зна-
чителни количества — от 9,6 до 14 мг/л на флуора и над 75 мг/л за 
метасилициевата киселина. Балнеологичните резултати п ри ле ку-
ва не на хронични ревматични заболявания са добри. При Го  рещия 
из вор има находище на лечебна минерална кал. Край из во  рите има 
раз валини от старо тракийско, а по-късно от римско се  лище.

ГРАДИ́ЩЕТО (Калето)— връх (1658 м) в Сев. П. Издига се 
на ю. от мраморната кариера по долината на р. Демяница. Склоно-
вете му са обрасли с иглолистна гора. На голото си теме има тук-
там единични дървета. Носи името си от някогашната, градена ве-
роятно през IV в. от н. е., крепост, от която има останки от тухли. 
Не е известно кой и с каква цел я е строил, но е представлявала от-
личен стратегически пункт над долината.

ГРЕДА́РО — 1) Хребет в Сев. П., отделящ се от главното би-
ло сев. зап.-зап. от Муратов връх. Личен връх на хребета е едно и-
мен ни кът му Гредаро. След върха хребетът се разклонява на две—
ед но  то с посоката на хребета, другото със сев. зап. посока. Меж-
ду те  зи разклонения тече късата Гредарска река. Г. отделя Влахин-
ския от Георгийския
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циркус. 2) Връх (2606 м) в Сев. П. Издига се на хребета Гредаро, 
сев. зап.-зап. от Муратов връх. На сев. от Г. е вр. Влахинска чука.

ГРЕДА́РСКА РЕКА́ — къса река, ляв приток на Влахинска 
ре ка. Събира водите от двете разклонения на хребета Гредаро.

ГРО́БЪТ НА Я́НЕ САНДА́НСКИ — намира се непос ред-
ствено на изт. от олтара на църквата „Кирил и Методий” до Ро-
женския манастир. Върху надгробната плоча е издълбана ве ли ка-
та интернационална мисъл на Яне: „Народите са братя и като бра-
тя трябва да живеят”.

ГРО́БЪТ-ПА́МЕТНИК НА ИВА́Н КОЗА́РЕВ — първия бъл-
гарски партизанин, убит на 1 април 1944 г., се намира в ю. изт. ок-
райнина на с. Добринище.

ГРО́БЪТ-ПА́МЕТНИК НА АЛПИНИ́СТИТЕ ОТ НА РО́Д-
НА ТА А́РМИЯ — загинали на 5 август 1954 г. при изкачване на 
Северната стена на вр. Вихрен. Намира се на няколко минути път 
от х. „Бъндерица”. Недалеч е известната Байкушева мура.

ГРЪНЧА́РСКА РЕКА́ — вж Страшният дол.
ГРЪ́ЦКИЯТ ПЛА́З — местност в Сев. П. на ю. зап. от х. „Г. 

Делчев”, над м. Гундова мочара. Тук е ски-пистата на с. Добри-
нище. Нарича се „гръцки” от гръцките марки за сеч, с които били 
маркирани дърветата (преди 1912 г.), а „плаз” (улей) от улея, кой-
то я сече от запад.

ГУЛИЙНА БА́НЯ — село, вж Баня.
ГУ́НДОВА МОЧА́РА (Мучара)—мочурлива местност на око-

ло 700 м ю. зап. от х. „Г. Делчев” по пътеката на лагер „Безбог”.
ГУ́ТЕВИ СКАЛИ́ — група скали, разположени на зап. от х. 

„Сандански”. В подножието им личат следи от стари зидове. Ска-
лите се виждат още от шосето за х. „Сандански”, след като се мине 
с. Лиляново. На изт. от скалите е долината на р. Разсланковица. 
Най-красив изглед имат скалите, гледани от х. „Сандански”, сред 
които изпъква Валестата скала.

ГУ́ЩЕРОВА ПРИ́МКА — местност във Влахинската доли-
на, където Влахинска река приема левия си
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приток p. Синаница. Носи името си от множеството гущери, кои-
то я обитават.

ГЪРБЕ́Ц — връх, вж Даутов връх.
ГЪ́РЛОТО ЧА́РКО — местност в поречието на Бела река. На 

времето тук е имало чарк. На около 1,5 км изт. е Върбов кладенец, 
на сев. е Инчова ливада, на зап. м. Катраница, на ю. зап. Руста-
лов чарк.

ГЬО́ЛЪТ — находище на лечебна минерална кал в с. Баня.
ГЮМЕ́НДЖА — река, ляв приток на р. Струма. Събира води-

те на крайните ю. зап. разклонения на Синанишкото било.

Д
ДАМЯ́НИЦА — село (1105 ж.) в състава на община с. Скла-

ве. Разположено в долината на р. Струма южно от гр. Сандански на 
105 м н. в. Носи името на сподвижника на Г. Делчев Дамян Груев. 
Старото му име бе Орманчифлик. В Д. произвеждат тютюн, ранни 
зеленчуци, праскови, ябълки, дюли и др. Част от населението рабо-
ти в керамичната фабрика, Винпром, Транспред, Нулевия хладил-
ник с най-голямо плодохранилище в окръга. Селото има телефон-
на връзка, жп. гара на линията София—Кулата, аптечен и здравен 
пункт, ресторант, кино, винарска изба (3 000 000 л), основно учи-
лище, автобусни връзки с гр. Сандански (7 км), Благоевград (69 
км), с. Делчево (1 км), с. Склаве (4 км), гр. Петрич (17 км) и с. Ку-
лата (20 км).

ДАУ́ТОВ ВРЪХ (Гърбец) — четвъртият поред личен връх 
(2598 м) в Сев. П. на главното било от сев. зап. на ю. изт. Според 
легенда местният чорбаджия Омер ага щял да даде дъщеря си, кра-
савицата Лейла, за жена на чирака си Мито, ако я изнесе на ръце до 
върха без почивка. Голямата любов на Мито го накарала да прие-
ме условието. Грабнал той любимата си и тръгнал към върха. След 
него тръгнали и двама от слугите на Омер ага. Мито се изкачвал 
все по-нагоре, но силен насрещен вятър го отклонил от пътя, спъ-
нал се в камък и заедно с Лейла паднали по отвесния склон. Слу-
гите се върнали и разказали, че влюбените са загинали от „дуене 
на вятър”. Местните жители започнали да
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наричат върха Дуутов, а днес Даутов. През 1942 г. върхът бе пре име ну   -
ван на Гърбец (Заповед №2186,Държ. в-к,бр.139,1942 г.) по ради заобле на-
та му форма. Това име не се популяризира сред по    читателите на Пи    р и н и 
мест ното население. На ю. изт. от върха е единичното Даутово езеро.

ДАУ́ТОВО Е́ЗЕРО—най-северното езеро в Пирин. Раз по ло жено е 
в малък циркус на около 1 км сев. изт. от Даутов връх в м. Конярника, 
на 2341 м н. в. Приблизителните му размери са: дъл жи на 100 м, шири-
на 80 м, площ 6,20 дка и дълбочина 2 м. Формата му е слабо елиптична. 
От езе  рото започва началният приток на Бела ре ка. Езерото се подхран-
ва от снеж  ни преспи и дъждовни води.

ДЕБЕ́ЛИ РИД—хребет в Сев. П., част от главното било. За поч  ва 
на ю. изт. от вр.Джано и продължава до м. Тодорова поляна. Глав ни вър-
хове на това мощно било са Ченгелчал, Демирчал, Хам бар таш, Сап ли-
ица, Бойков връх. В сев. изт. склонове на Де бе ли рид са цир ку си те Ка-
ме  нишки, Брезнишки и Корнишки. В про ти во по ложна по сока скло но-
ве на рида се спущат към Де мир ка пий ския цир кус и кори товидната Де-
мир капийска долина.

ДЕ́БРЕНЕ — село (229 ж.) в състава на градска община Сан дан-
ски. Лежи на сев. изт. от гр. Сандански на 440 м н. в. Според ед ни име-
то му произлиза от непристъпните „дебри”, ограждащи се лото. Според 
други първите заселници и основатели на селото са били от гр. Дебър 
(Македония). В Д. отглеждат тютюн, лозя, зе лен  чуци, овощия. Има те-
лефонна връзка с гр. Сандански, здравна служ ба, аптечен пункт, на чал-
но училище, читалище, камбанария, стро ена през османското иго от ва-
ровик, носен на коне от Кожух пла нина. Свързано е с шосе с гр. Сан-
дански (4,5 км), минаващо през с. Поленица (2,5 км), и с черни пъ ти-
ща: с. Джугурово (2,5 км), с. Малки Цалим (5 км) и с. Лешница (6 км). 
Близък интересен при роден обект е недостъпният каньон в м. Грак-лю-
но, издълбан от Бождовската река, дълбок 60 м и широк в дъното към 
5 м. За бе ле жителни са трите бряста в м. Св. Никола, за които се смя-
та, че са над 500 г. В селото често е отседал Яне Сандански. Под него-
во ръ  ководство през 1909— 1912 г. се построява училище. Д. е родно 
мяс то на борците против османското иго Илия Патронев, убит край гр. 
Мелник, Никола Мицев Динков, лежал из солунските затвори, Димитър 
Иванов Гегов и др., сподвижници на Сандански. През
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1919 г. в селото се основава Дебренската комуна, за кмет на която е 
избран Илия Иванов Гегов.

ДЕЛИ́ЙТЕ — дол, вж Варатица.
ДЕ́ЛЧЕВО—1) Село (621 ж.) в състава на община гр. Г. Дел-

чев. Намира се в изт. склонове на Ср. П. на 1200 м н. в. Старото му 
име бе Ючдоруг (три върха), на името на тривърхия Св. Константин 
(1379 м н. в.), който се издига сев. зап. от селото. През Д. е мина-
вал и отсядал Г. Делчев, поради което от 1934 г. носи неговото име. 
Селските къщи, покрити с каменни плочи, накацали една върху дру-
га, приличат на едно миниатюрно В. Търново. В Д. се произвеж-
дат картофи, ръж, овес, малини, развъждат се овце и кози. Селото е 
свър зано с телефон и път (9 км) с гр. Г. Делчев. Има здравна служ-
ба, аптека, читалище, основно училище. На 300 м от селото към Пи-
рин е Сирнишката скала, която се вижда от цялата околност. Върху 
нея е бил запален огън в знак за въставане срещу османския тира-
нин. Курортната сед-ловина Попови ливади е на 7 км на зап. от село-
то. До вр. Муторог (ю. зап.) има пътека (2,30 ч). 2) Село (1055 ж.) в 
със тава на община с. Склаве. Разположено е в Петричката котлови-
на на сев. от долното течение на р. Склавско дере. Селото е основа-
но през 1920 г. Носи името на легендарния революционер Гоце Дел-
чев, на който признателното население е издигнало през 1930 г. па-
метник. В Д. произвеждат тютюн, домати, праскови, ябълки. Селото 
има здравна служба, читалище, начално училище, ресторант, авто-
бус на връзка със с. Склаве (4 км), с. Левуново (3 км), гр. Сандан-
ски (8 км), гр. Петрич (16 км). През селото минава международното 
шосе София—Кулата—Солун. Жп. гара Дамяница е на 1 км.

ДЕЛЧЕВСКИ ВЪРХОВЕ́ —вж Свети Константин.
ДЕМИРКАПИЙСКА ДОЛИНА—грамадна долина в Сев. П. с 

посо ка сев.— ю. Ограничава се на изт. от склоновете на Дебели рид, 
на зап. от склоновете на вр. Каменица, вр. Яловарника и късия хребет, 
спускащ се на ю. от него. Долината има типичен ледников характер. 
През нея е протичал Демиркапийският ледник, а сега тече Де мир-
капийската река. По долината минава пътеката от х. „Пирин” за Мит-
ровото езеро и Белемето или през Демиркапийската порта за Поп ово 
езеро и долината на р. Ретиже или лагер „Безбог” и х. „Г. Делчев”.
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ДЕМИРКАПИ́ЙСКА ПОРТА — вж Демиркапия.
ДЕМИРКАПИ́ЙСКА РЕКА́ (Третата) — начален приток на р. 

Пиринска Бистрица. Събира водите на Демиркапийския циркус и 
двете му езера — Митрово и Аргирово. Тече в южна посока. Южно 
от х. „Пирин” при м. Трите реки се влива в слелите се над хижата 
реки Голенска и Башмандра и заедно образуват най-дългата пиринска 
река — Пиринска Бистрица.

ДЕМИРКАПИ́ЙСКИ ВЪРХОВЕ ́ — двата съседни върха на 
главното било изт. от вр. Кралев двор. След тях на изт. е седловината 
Демиркапия. Върховете са със стръмни каменисти склонове. Изкач-
ването по тях е трудно.

ДЕМИРКАПИ́ЙСКИ ЕЗЕРА́ (Влашки)— две езера в Демирка-
пийския циркус.Западното,разположено в добре оформен циркус фу-
ния, се нарича Митрово. Източното, наричано Аргирово, е на ю. от 
седловината Демиркапия. Езерата дават началото на Демиркапийска-
та река.

ДЕМИРКАПИ́ЙСКИ ЦИ́РКУС — огромен циркус, ограни-
чен от билната линия на върховете Каменица, Малка Каменица, Кра-
лев двор, Демиркапийски, Джано, Ченгелчал. В него са разположе-
ни Митровото и Аргировото езеро и тече Демиркапийската река. На 
сев. от циркуса е Папазгьолският циркус, който му съперничи по кра-
сота.

ДЕМИРКАПИ́Я — седловина (2480 м) на главното било в Сев. 
П. между Демиркапийските върхове (зап.) и вр. Джано (изт.). Позната 
е и под името Демиркапийска порта. През нея е минавал стар винар-
ски път, а сега върви пътеката от долината Демиркапийска за Попово 
езеро. Демиркапия (тур.) означава „железни врата”.

ДЕМИ́РЧАЛ — връх (2673 м) в Сев. П. на хребета Дебели рид, 
между вр. Ченгелчал (сев.) и Хамбарташ (ю.).

ДЕМЯ́НИЦА — 1) Река, един от началните притоци на р. Глазне. 
Образува се от реките Газейска, Валявица и Василашка, които при х. 
„Демяница” се сливат. Най-пълноводна от тях е Валявица, поради ко-
ето някои я наричат Демянишка. По течението си има редица водопа-
дчета, най-красиви от които са тези под Юленския мост и Демяниш-
ките скокове. Край реката чак до сливането й с Бъндерица растат
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иглолистни гори. Д. и Бъндерица образуват р. Глазне. 2) Поляна в доли-
ната на едноименната река на сев. от х. „Демяница”. През нея минава пъ-
теката и телефонната линия от Б анско за х.„Демяница”. На изт. от по-
ляната в тесен коритен дълбей с множество водопадчета (Демянишките 
скокове) тече р. Демяница. Сред поляната и най-вече в сев. и ́ окрайни-
на личат много скални (овчи) гърбици, остатъци от екзарационната дей-
ност на някогашния Демянишки ледник. Сев. край на поляната се пре-
пречва от скален праг, където се наблюдава вторият стадий на отстъпва-
не на ледника (около 1800 м н. в.). В изт. част на поляната има извор, пре-
съхващ през сухите лета. Над сев. зап. част на Д. по един стръмен улей 
пада лавина. 3) Хижа в Сев. П., изградена на висока тераса над водосли-
ва на реките Газейска, Валявица и Василашка. Построена е от БТС, гр. 
Банско, през 1931 —1932 г. Надморската й височина е 1895 м. Стопанис-
ва се от ЦС на профсъюзите; през 1954 и 1966 г. е разширена значително. 
Хижата е водоснабдена, канализирана, има собствена малка ВЕЦ, радио-
телефон, малка баня, пералня. Разполага със столова за 80 души, модер-
на кухня, тур. кухня и столова за 40 души в отделна сграда. Капацитетът 
и ́ е 220 места на нарове и легла (заедно с пристройката до нея). Отворена 
е целогодишно. Има бюфет. По посещаемост е на второ място в Пирин 
(след х. „Вихрен”). Обзавеждането е много добро, разполага с библиоте-
ка, радио, аптечка, спасителни съоръжения. Интересни обекти са: поля-
ната Демяница (20 мин. сев.), Газейският циркус и езерата му — 2 ч., Го-
рното Газейско езеро—2,30 ч., Валявишкият циркус — 2 ч., Белемето — 
3 ч., партиз. лагер „Орлово гнездо” — 1,20 ч., Рибното Василашко езеро 
— 50 мин. До л. „Безбог” е 5 ч., х. „Пирин” — 6 ч., х. „Беговица” — 6 ч., 
х. „Сандански” — 6,30 ч., х. „Вихрен” — към 5 ч. Пътеките до тях са ла-
вино-опасни. Най-близък изходен пункт е Банско — 4 ч. Лете до м. Тодо-
рова орница има автобусен превоз (8 км). Адрес: х. „Демяница” — Пи-
рински екскурзионен маршрут, гр. Банско, тел. 409.

ДЕМЯ́НИШКА ДОЛИ́НА — красива, типична ледникова долина 
с коритообразна форма, скални прагове и гърбици с посока юг — север. 
Челната морена на някогашния 12-километров ледник е на около 1140 
м н. в. Ста-диалното му отстъпване е маркирано в три фази: при м. Ка-
раманица (1650 м н. в.), поляната Демяница (1800 м н. в.) и м. Тияците 
(2175 м н. в.). На изт. от долината се издигат
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стръмните склонове на Газейския хребет и част от Полежан-ско-
то било от вр. Каймакчал на сев., а на зап. стръмните склонове на 
върховете Голямата страна, Малък Типиц, Кър-къмски чал, Уси-
по. През долината протича Демянишката река. Източно от х. „Де-
мяница” е висящата Газейска долина с денивелация около 250 м. 
На зап. е висящата Василашка долина. И наистина стръмнината на 
тези долини е толкова голяма, сякаш „висят” над р. Демяница. Гор-
ната част на долината, през която протича р. Валявица, е лавино-
опасна. Най-голяма лавина пада от вр. Голямата страна. Постоян-
ни лавини в средната част на долината са тези северно от х. „Де-
мяница” в м. Лавината, от Къркъмския чал към поляната Демяни-
ца. Под вр. Усипо пътят за хижата често се затрупва от камъни, 
свличани от малки снежни натрупвания. Заслужават да се видят по 
долината поляната Демяница, Демянишките скокове и водопадите 
под Юленския мост. В долната част на долината минава шосето от 
Банско за х. „Вихрен”.

ДЕМЯ́НИШКА ПО́РТА — вж Превалска порта.
ДЕМЯ́НИШКИ ЕЗЕРА́ — вж Превалски езера.
ДЕМЯ́НИШКИ СКО́КОВЕ — редица красиви водопадчета 

на р. Демяница изт. под поляната Демяница.
ДЕ́ТКОВА ТУ́МБА — ниско връхче на сев.-сев. зап. от х. „Г. 

Делчев”. Обрасло е с рядка иглолистна гора. Между него и вр. Гра-
дишка тумба е м. Чатарлъка.

ДЖАМДЖИ́ЕВИ СКАЛИ́ — група скали на ю. зап. от х. 
„Бъндерица”. Известни са с красивия и едър еделвайс, който цъф-
ти по тях. Носят името на загиналия при брането им Джамджиев.

ДЖАМИ́ЯТА — местност в Сев. П. в поречието на Кремен-
ската река. Представлява слабо хълмиста тераса в сев. изт. склоно-
ве на Пирин. От нея извира малкият, но пълноводен приток на Кре-
менската река р. Старите чаркове.

ДЖА́НО —връх (2707 м) в Сев. П., разположен на главното 
било между седловината Демиркапия и вр. Ченгелчал. Според ня-
кои автори и карти височината му е 2668 м. Върхът е красив и гран-
диозен. От Д. главното било
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променя посоката си на юг, като постепенно минава в ю. изт. На сев. 
от върха се отделя късият хребет Дженгалица, а на сев. изт. Кре-
менският рид. На сев. изт. от Д.е Кременският циркус, на изт. Ка-
менишкият, на зап. Демиркапийският. От Д. до Бойков връх главно-
то било носи името Дебели рид. Билото от Д. до първия южен връх 
Ченгелчал е тесен скалист ръб, наричан от някои „Малкото конче”.

ДЖЕНГА́Л (Голец) — гранитен връх (2700 м), най-южният на 
Полежанското било. През 1942 г. бе преименуван на Голец (Заповед 
№ 2186, Държ. в-к, бр. 139, 1942 г.). Д. е един от най-красивите пи-
рински върхове, гледан от запад, и съвсем неправилно е преимену-
ван с това грозно име. То не се възприе от планинарите и местното 
население. На сев. от Д. започва чудно хубавият гранитен гребен, 
наречен Дженгалски. На зап. от върха се простира Валявиш-кият 
циркус, а на изток Папазгьолският. Зап. склонове на вр. Дженгал и 
Дженгалският гребен представляват отвесни стени, обект на кате-
рачите. Високи са около 120 м. Първи изкачвания по различни ту-
рове направиха на 16 август 1948 г. свръзките, водени от Димо Ди-
мов и Иван Иванов. По-късно по стената бяха трасирани няколко 
тура от алпинистите на ДСО „Строител”. Гледани от изт., вр. Джен-
гал и Дженгалският гребен нямат тази омайна красота, както от зап. 
Името на върха е свързано с легенда (вж Безбог, 1). Някои автори 
свързват името му с турската дума „дженгал”, означаваща овца без 
агне. На такива овце при стриженето оставяли на хълбока пискюл 
от вълна, за да ги познават и издояват напълно. Действително вър-
хът прилича на такъв пискюл.

ДЖЕНГА́ЛИЦА — хребет в Сев. П. на сев. от вр. Джано. Хре-
бетът е тесен и скалист и завършва с изшиления вр. Сиврия. Джен-
галица дели Папазгьолския от Кременския циркус. Името му спо-
ред някои произлиза от дженгалите овце, които били докарвани тук 
на паша (вж. Дженгал, връх).

ДЖЕНГА́ЛСКА ПО́РТА — седловина (превал) в Сев. П. меж-
ду сев. купесто връхче на Дженгалския гребен и хребета, спускащ 
се на ю. от вр. Малък Мангър-тепе. Надморската й височина е към 
2500 м. През нея минава пътеката от Валявишкия за Папазгьолския 
циркус. Изкачването на портата от изт. е по-трудно.
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ДЖЕНГА́ЛСКИ ГРЕ́БЕН — планински гребен в Сев. П. на сев. 

от вр. Дженгал. Гледан от зап., той е приказен и съперничи на гребени-
те в Алпите и другите световноизвестни планини с алпийски изглед. По 
зъберите му стоят изправени камънаци, приличащи на кацнали орли. 
Зап. страна на гребена е отвесна, с множество стени, камъни и скални 
улеи и е обект за алпийски изкачвания (вж Дженгал, връх). От изт. гре-
бенът има заоблен вид. На сев. непосредствено сдед Д. г. е Дженгал-
ската порта.

ДЖИГУ́РОВО — село (956 ж.) в състава на община с. Склаве, раз-
положено на хълм изт. от гр. Сандански. Има около 600 м н. в. Същест-
вува предание, че Д. носи името на чорбаджи Георги, един от първи-
те заселници, наричан галено Гюро. Той посетил Божи гроб и започна-
ли да го наричат хаджи Гюро, а след смъртта му селото взело името му 
Хаджигюрово — Аджигюрово. За по-благозвучно „ю” преминало в „у” 
и се е оформило сегашното му име. В Д. се произвеждат тютюн, грозде, 
сини сливи, ябълки, праскови. Развито е овцевъдството. Д. е свързано с 
телефон със с. Склаве. Има здравна служба, училище, читалище с кино, 
автобусни връзки с гр. Сандански (18 км), с. Ласкарево (3 км), с. Склаве 
(6 км) и Делчево (10 км). Отстои от жп. гара Дамяница на 8 км.

ДЖИ́НДЖИРИЦА — 1) Партизански лагер на Рило-Пиринския 
отряд в м. М. Джинджирица. След героичната акция в м. Жабокрек, 
Рила, воден от легендарния партизански командир Желю Демиревски, 
отрядът в състав от 380 пгртизани е дсшъл тук на почивка. В този лагер 
е бил изготвен планът за освобождаването на Разложкия край и за лик-
видирането на германските войски в Кресненската клисура. 2) Приро-
ден резерват в м. Джинджирица в сев. зап. склонове на Сев. П. Забеле-
жителен е с вековните си иглолистни гори от бяла и черна мура, смърч, 
ела. Карстовата местност на резервата и съседните му райони са лише-
ни от вода

ДЗИ́ВГЕЛИЯ — село (154 ж.) в състава на община гр. Мелник. 
Лежи в изт. част на Петричката котловина на 285 м н. в. Старото му име 
е Зевгели от турското „зев” — курортно място. След освобождението 
през 1912 г. турците го напуснали и опожарили. Възстановено е през 
1927 г., а новото си име носи от 1946 г. Д. произвежда тютюн, грозде, 
праскови, отглеждат се овце, подобрена порода. Част
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от населението му работи в рудник „Мелник”. На около 1 км сев. зап. 
от селото минава шосето от гр. Сандански за гр. Мелник, където има 
автобусна спирка. С Мелник има телефонна връзка, а най-близката жп. 
гара е Дамяница (7 км).

ДИСИ́ЛИЦА — 1) Връх (2700 м) в Сев. П., разположен на късия 
хребет, започващ на изт. от вр. Каймакчал. От някои автори е наричан 
Страгата (от „страга”, вратичка на кошара, през която овцете минават 
по една за доене. Такава страга е имало, но е ниско под върха и мест-
ността, на която е разположена, се нарича Страгата. Добрини-щани не 
познават връх с такова име). Д. е красив връх. Ниските му склонове са 
обрасли с клек, а горната част е камениста. Гледан от х. „Г. Делчев”, 
Д. има внушителен вид. 2) Хребет, късо разклонение на Полежанското 
било. Започва на изт. от вр. Каймакчал. Личен връх на хребета е вр. Ди-
силица. Хребетът отделя циркусите Дисилица и Плешки. 3) Река, де-
сен приток на р. Места. Започва от Дисилишкото езеро. Най-големият 
и ́ приток е р. Плешка (ляв). Д. минава през с. Добринище, приема не-
говото име и се влива в р. Места. По долината и́ минава част от шосето 
от с. Добринище за х. „Г. Делчев”.

ДИСИ́ЛИШКИ ЦИ́РКУС — вторично за-дълбаване между вър-
ховете Голяма стража, Каймакчал и Дисилица. Циркусът е малък. Дън-
ната му част е запълнена от Плешивото езеро (Локвата). Ю. изт. под вр. 
Дисилица в Полежанския циркус е разположено Дисилишкото езеро. 
От това някои наричат Полежанския циркус Дисилишки.

ДИСИ́ЛИШКО Е́ЗЕРО — разположено е в Полежанския циркус 
на 550 м сев. зап. от вр. Безбог. То е на 2349 м н. в. Има продълговата 
форма с дължина 150 м и ширина 70 м. Дава началото на р. Дисилица.

ДОБРИ́НИЩЕ— село (2962 ж., 1970 г.), разположено в сев. изт. 
подножие на Пирин от двете страни на Добринищката река на 810 м н. 
в. През него минава шосето от Благоевград и Банско за гр. Г. Делчев. Д. 
е последната жп. гара на линията Септември—Добринище. Има редов-
ни автобусни връзки с гр. Г. Делчев (45 км), Банско (6 км), Разлог (12 
км), Благоевград (67 км), София (167 км). Според някои името на се-
лото произлиза от „добрите неща”, които е имало: минерални из-
вори, кръстопът, плодородна земя, близост до пиринските гори, на-
появане. В селото има мине-
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рални бани, ресторанти, кинс, хотел, туристическа спалня на ЦСПС, 
балнеосанаториум на трудещите се селяни, почивен Дом на ДАП. През 
османското робство Добринище е било незначително селище, но добри-
нищани са били ученолюбиви и през 1845 г. изградили училище. Обу-
чението се е водило по взаимоучителния метод. Добринищани не оста-
нали назад и от големите исторически събития. След Кримската война 
(1853—1856 г.) из Пирин над селото започват да кръжат комити; в Боте-
вата чета са участвували като доброволци Григор Костов Мацин и Хрис-
то Лазаров Начев; знаменосец на четвърта българска опълченска дру-
жина в Освободителната война бил Георги Лазаров Темелков. Добрини-
щани взели участие и в Разложко-Кресненското въстание начело с Ла-
зар Проданов. За подготовката на Илинденското въстание в Добринище 
се изгражда революционен комитет начело с Добри Мунин, складира се 
оръжие, взима се участие във въстанието. Във Великата октомврийска 
соц. революция активно участвували Георги Иванов Комитов и Атанас 
Пападиин. През септемврийските събития на 1923 г. за кмет на селото е 
избран Иван Попов Деницин, който обявява новата власт. Добринищани 
взимат участие и в Соболевата акция. В борбата против фашизма и капи-
тализма селото е дало 11 партизани и много ятаци. Селото е родно място 
на първия български партизанин Иван Козарев (Мечкаря, Балкан), убит 
на 1 април 1944 г. Неговият гроб се намира в ю. изт. част на селото. Жи-
телите на Д. се занимават със земеделие, животновъдство, дърводобив и 
др. Селото е удобен изходен пункт за Сев. Пирин. Хижа „Г. Делчев” е на 
12 км по шосето и на 2—2,30ч. по пряката пътека през м. Думатарица.

ДОБРИ́НИЩКА РЕКА́ — десен приток на р. Места. Води нача-
лото си от Дисилишкото езеро и тече под името Дисилица до с. Добри-
нище. Дълга е около 15 км. От двете страни на реката е разположено се-
лото.

ДОБРИ́НИЩКИ МИНЕРА́ЛНИ И́ЗВОРИ—около 17 минерални 
извора във и около с. Добринище. Пръснати са на около 1 км. Най-много 
са в изт. част на селото. Температурата им варира от 28° С до 41,2° С. Об-
щият дебит е 782 л/мин. Водата е бистра, без мирис и утайка, приятна за 
пиене. Характеризира се като слабо минерализирана, хид-рокарбонатна-
сулфатно-натриева, флуорна, с радиоактивност до 35 емана и обща ми-
нерализация 0,30—0,36 г/л. Използува
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се за балнеолечение, пиене и пране. С успех се лекуват хроничен, ста-
вен и мускулен ревматизъм, миозити, буразити, тендовагинити, функ-
ционални разстройства на нервната система, хипертония, болести на 
обмяната на веществата и др. В селото има минерална баня с мъжко и 
женско отделение с басейни, ванно отделение, балнеосанаториум на 
трудещите се селяни, почивен дом на ДАП. Около банята има парк, 
чешма с минерална вода, пералня.

ДОБРО ́ПО́ЛЕ — плато в Ср. П., над което се издига вр. Орелек. 
Представлява плоско безводно било с карстов характер. Има дължина 
около 2,5 км и ширина 1,5 км. В Д. п. ясно се очертават 2 големи вър-
топа. Въпреки безво-дието през пролетта платото се покрива с буй-
на гъста трева. В зап. част на Д. п. се издига първенецът на Ср. П. вр. 
Орелек, на ю. зап.вр. Баба и на ю. вр. Чала. През платото минава пъте-
ката от х. „Пирин” за Попови ливади и х. „Попови ливади”.

ДОБРО́ТИНО —село (794 ж.) в състава на градска община гр. 
Г. Делчев. Разположено е в стръмните склонове на Ср. П. на сев. изт.-
изт. от вр. Орелек. Надморската му височина е 800 м. В далечното ми-
нало се е казвало Малешкьой и се е състояло от 7 махали, пръснати 
в различни посоки в м. Сушица, м. Малешево, м. Горно Малешево и 
др., които били унищожени от турците. По-късно на сегашното място 
възниква селото Дагчифлик, преименувано през 1934 г. на Доброти-
но. В Д. се произвеждат тютюн, картофи, овес, ръж, пшеница, орехи, 
ябълки, сливи, грозде, отглеждат се овце, кози, магарета, коне, муле-
та. Селото има основно училище, читалище, здравна служба с апте-
ка, телефон. През него минава камионният път от гр. Г. Делчев за сед-
ловината Попови ливади (9 км). На пътя е изградена чешма-памет-
ник на загиналите в борбата против османското иго. На изт. от село-
то е м. Робските колиби (според преданието тук живеели роби), а на 
ю. зап. е възвишението Калето (Калята), на което има останки от де-
бели зидове на постройка, градена от камък и хоросан. Не са събра-
ни данни кога и от кого е строена. Тук през време на съпротивата са 
се провеждали срещи на комунистите от селата Средна, Добротино, 
Драгостин и Делчево.

ДО́ЛЕНИ — село (134 ж.) в състава на обу щина с. Склаве. Лежи 
на ю. изт. от вр. Лиманковица межд-
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реките Бялата и Черната вода на около 1000—1100 м н. в. Името си 
носи от разположението си на малка седловина. В Д. отглеждат тю-
тюн, картофи, ръж, овес, царевица, фасул. Автобусна връзка има 2 
пъти седмично с гр. Мелник (10 км), като спирката е при м. Дъбе-
те. По шосето до жп. гара Дамяница е 23 км. Близко до селото са 
дванадесетте красиви водопада на Бялата река. Нагоре по реката е 
м. Соколовец, където по време на съпротивата са намирали убежи-
ще неколцината комунисти-партизани, от които по-късно израсна 
партизанският отряд „Яне Сандански”.

ДО́ЛЕНСКА РЕКА́ — един от началните притоци на Мел-
нишка река. Образува се от притоците Бялата вода и Черната вода, 
които се сливат ю. от с. Долени. След сливането си със Сугаревска-
та река приема името Мелнишка река .

ДО́ЛНА ГАЖА́НИЦА — местност, вж Гажаница.
ДО́ЛНА ГРАДЕ́ШНИЦА —село (896 ж.) в състава на общи-

на с. Гара Пирин. Разположено е в крайните най-зап. склонове на 
Сев. П. близо до р. Струма. Има 150 м н. в. Д. Г. произвежда глав-
но тютюн, по-малко зеленчуци, отглеждат промишлени лозя. Има 
телефонна връзка със с. Гара Пирин, здравен и аптечен пункт, ос-
новно училище, кино. През селото минава международното шосе 
София — Атина. Благоевград отстои на 50 км, гр. Сандански на 
20 км, гр. Петрич на 50 км, с. Влахи на 14 км, с. Ощава на 25 км 
и с. Огражден на 7 км. Освен връзките чрез автобусите, минава-
щи по международното шосе, Д. Г. има автобусна връзка със села-
та Влахи, Кресна и Ощава. В селото има жп. спирка, а най-близ-
ката жп. гара е Пирин. На около 4 км сев. изт. са Градешнишките 
минерални извори, а на изт. красивата м. Синаница, до която има 
шосе (25 км).

ДО́ЛНИ ВЪРТО́П — местност в ю. зап. склонове на Сев. П., 
сев. изт. от гр. Сандански. През 1955 г. част от водите на местност-
та бяха каптирани за питейни нужди на града.

ДО́ЛНИТЕ ПОЛЯ́НИ —вж Поляните, Горните и Долните.
ДО́ЛНИТЕ ЧУЧУ́РИ — извори, вж Чучурите.
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ДО́ЛНО БРЕ́ЗНИШКО Е́ЗЕРО — най-ниското и малко от трите 

Брезнишки езера, разположени в Брез-нишкия циркус. Наричат го още 
Сухо Брезнишко и Сухия гьол. Отстои на 2780 м изт. от вр. Демирчал и 
е на 1963 м н. в. Има дължина 125 м, ширина 75 м и площ 4,60 дка.

ДО́ЛНО ВАЛЯ́ВИШКО Е́ЗЕРО — второто по големина от Ва-
лявишките езера след Голямото Валявиш-ко. Отстои на 850 м сев.-сев. 
зап. от вр. Валявишки чукар и има 2254 м н. в. То е с продълговата не-
правилна форма. Дълго е 250 м, широко 95 м и има площ 18,10 дка. 
Максималната му дълбочина е 6,6 м, а обемът му е 43 800 куб. м.

ДО́ЛНО КРЕМЕ́НСКО Е́ЗЕРО — най-голямото от Кременските 
езера и второ в Пирин след Поповото ез. Разположено е в Кременския 
циркус на 725 м изт. от вр. Сиврия. Има 2304 м н. в. Езерото е продъл-
говато, дълго е 500 м, широко 275 м и има 98,00 дка площ. По дълбочи-
на е трето в Пирин — 27,00 м (след Поповото и Тевното Василаш-ко). 
Водният му обем се изчислява на над 1 000 000 куб. м.

ДО́ЛНО СПАНЧЕ́ВО — село (370 ж.) в състава на общината с. 
Марикостеново. Отстои на 5 км изт. от р. Струма. За произхода на име-
то се смята, че някога в селото се е заселил някакъв испанец и започ-
нали да наричат селото „Испанчето”, а по-късно „Испанчево”. Нарича 
се Долно за разлика от Горно Спанчево (община с. Катунци). Д. С. про-
извежда тютюн, зеленчуци, праскови, отглеждат се овце. Има начално 
училище, читалище и кино. Свързано е чрез асфалтиран път с между-
народното шосе София—Атина (3 км). Автобусна връзка има с гр. Пе-
трич и гр. Сандански.

ДО́ЛНО ТИ́ПИЦКО Е́ЗЕРО — разположено е на 925 м изт. от вр. 
Типици на 2325 м н. в. То е по-малко (15,90 дка) от Горното Типицко 
езеро (17,70 дка). Има продълговата форма с дължина 225 м и ширина 
103 м. Максималната му дълбочина е 8,6 м, а обемът 62 500 куб. м — 
по-голям от този на Горното Типицко (21 800 куб. м). Двете езера дават 
началото на ляв приток на р. Валявица.

ДО́ЛНО ТОДО́РИНО Е́ЗЕРО — по-ниското и по-малко от То-
дорините езера, отстои на 400 м изт.-сев. изт. от вр. Малка Тодорка и 
на 550 м ю.-ю. изт. от Тодорин връх. Надморската му височина е 2510 
м. Има почти кръгла форма с дължина 110 м, ширина 82 м, дълбочи-
на 3,7 м, площ



73

6,70 дка и обем 12 000 куб. м. Езерният отток заедно с този на 
Горното Тодорино езеро се влива в Горното Василашко езеро. (За 
имената на Тодорините езера вж Тодорин връх.)

ДО́НЧОВИ КАРАУ́ЛИ — 1) Връх (2650 м) в Сев. П., разполо-
жен на едноименен гребен на главното било между върховете Му-
ратов и Бъндеришки чуки. Името му е свързано с легенда за войво-
дата Дончо, който по върха и гребена е поставял часовои, за да сле-
дят за турски аскер. 2) Планински гребен на главното било в Сев. 
П., заключен между Муратов връх и Бъндеришки чуки. Най-висо-
ката точка на гребена е вр. Дончови караули. Между сев. зап. част 
на гребена и ю. изт. склонове на Муратов връх се намира Бънде-
ришката порта. Изкачването и ́ откъм Бъндеришката долина е труд-
но. На ю. зап. от Д. к. се отделя Спанополският хребет.

ДО́НЧОВИ ПО́РТИ — вж Бъндеришка порта.
ДРАГО́СТИН —село (81 ж.) в състава на градска община Г. 

Делчев. Разположено е в стръмните изт. склонове на Ср. Пирин на 
зап. от гр. Г. Делчев. На зап. от селото са платото Добро поле и вр. 
Орелек. Жителите му се занимават със земеделие и овощарство.

ДРА́ШАНСКО ДЕРЕ—́десен приток на р. Места. Д. д. е мал-
ка рекичка в най-изт. издънки на Пирин южно от с. Обидим.

ДРЕ́ВНИЯТ РУ́ДНИК (Римска дупка и Салиева дупка) — на-
мира се на левия бряг на р. Места в ю. край на пролома Момина 
клисура. До него най-бързо се отива от с. Господинци — на около 
20 мин. в сев. изт. посока, след като се премине мостът на реката. 
Входът му, 2 м широк и около 3 м висок, е затрупан с големи мра-
морни късове. В рудника се влиза през малкия отвор в горната част 
на мраморните късове. Има една главна галерия с множество глу-
хи разклонения. На около 30 м от входа има куполовидна зала, ши-
рока десетина метра и висока към 10 м. В рудника е копана желяз-
на руда. По стените на галериите има надписи, наподобяващи „Си-
товския надпис”. Предполага се, че знаците на надписите са от не-
разгаданото до днес руническо писмо или разновидност на ран-
ния римски курсив.

ДУМАТА́РИЦА — местност в Сев. П. на изт. от м. Струго, от 
която се отделя чрез горист хребет. През
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Д
нея минава пряката пътека от с. Добринище през Балев мост за х. 
„Г. Делчев”. В местността има голяма кошара на ТКЗС с. Добри-
нище.

ДУ́НИНОТО КУ́ЧЕ —връх (2469 м) в Сев. П., разположен на 
хребета Котешки чал. По билото на сев. от него е вр. Котешки чал.

ДУШЕВА́ДНИК —стръмен хребет почти на зап. от х. „Сан-
дански”. По него криволичи една от пътеките от х. „Сандански” 
през циркуса Голямо Спано поле за Бънде-ришката порта и х. „Ви-
хрен”.

ДЪ́БОВЕЦ — възвишение в Сев. П. между гр. Банско и с. До-
бринище. Сев. зап. му склонове се спускат към Конаревска река, а 
изт. към р. Ръждавица.

ДЪГОВИ́ДНО ВАСИЛА́ШКО Е́ЗЕРО — едно от Василаш-
ките езера с 2215 м н. в. Разположено е на сев.-сев. изт. от вр.Типиц. 
Има вид на неправилен петоъгълник, като изт. му бряг е огънат като 
дъга, заради което е наречено Дъговидно. Дълго е 167 м, широко 
106 м и е с площ 10,90 дка. То е второто по дълбочина от езерна-
та група — 10,40 м, и има обем 39 000 куб. м. Водите му се изтичат 
подземно в Рибното Василашко езеро.

ДЪЛБО́КАТА ВОДА́ — местност в Сев. П. в поречието на 
Плашка река наблизо до Плашка поляна. На 5 август 1944 г. тук де-
нувала малка партизанска група от отряда „Н. Парапунов” с коман-
дир Асен Лагадинов (Димчо). След почивката младежите решили 
да се окъпят, но били нападнати от полиция. В завързалата се прес-
трелка полицейският началник бил смъртно ранен. Това объркало 
полицаите и те побягнали към гр. Разлог.

ДЪ́ЛГА ВАСИЛА́ШКА ПОЛЯ́НА — вж Южния жабарник.
ДЪ́ЛГАТА ПОЛЯ́НА — простира се сев. изт. от циркуса Куте-

ло и на зап. от р. Бъндерица. Тя е дълга и тясна (50—60 м), ограни-
чена от двете страни с иглолистна гора. През поляната минава вари-
антна пътека от Банско за х. „Бъндерица”. От изоставената мрамор-
на кариера след Борова ливада се тръгва по стръмна пътека вдясно 
от р. Бъндерица. По серпентините за десетина минути се взима го-
ляма височина и после чак до Бъндеришката поляна е равно. Има
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само едно 5-минутно изкачване. На ю. зап. в далечината се изди-
га вр. Кутело.

ДЪ́ЛГО БЪ́НДЕРИШКО Е́ЗЕРО — разположено е в горна-
та част на Бъндеришки циркус. Отстои на 975 м сев. от вр. Бънде-
ришки чукар. Има 2310 м н. в. То е второто по големина от Бънде-
ришките езера след Рибното Бъндеришко езеро. Нарича се и Гор-
но Бъндеришко или само Дългото. То има дължина 450 м, шири-
на 150 м, дълбоко е 10,00 м и е с 45,50 дка площ. Водният му обем 
възлиза на 177 000 куб. м.

ДЪ́ЛГО ВАЛЯ́ВИШКО Е́ЗЕРО — вж Голямо Валявишко езе-
ро

ДЪ́ЛГО СПАНОПО́ЛСКО Е́ЗЕРО—едно от големите Спа-
нополски езера. Формата му е продълговата — около 150 м дължи-
на и 30—40 м ширина. Езерото е плитко.

ДЯ́ВОЛСКА РЕКА́ — вж Ощавска река.
Е

Е́ЗЕРЕЦ — село (177 ж.) в състава на община с. Гара Пирин. 
Разположено е на ю. зап.-зап. от вр. Страшната скала на 650 м н. в. 
До 1965 г. бе махала на с. Ощава. Селото е обградено с борова гора 
и естествени ливади. До него има малко езеро, от което носи име-
то си. Населението му произвежда тютюн, сливи. Има телефонна 
връзка със с. Ощава, начално училище. Медицински се обслужва 
от с. Ощава (3 км).

ЕЛЕ́Н — връх (2033 м) в Сев. П. по Каме-нишкото било на ю. 
зап.-зап. от вр. Коцов гроб. На ю. от Е. е вр. Соколова скала, на ю. 
зап. -зап. вр. Пиляфа, на ю. изт. м. Арапски гроб и на сев. зап. м. 
Плавилото. Е. заема средищно положение между изворите на ре-
ките Разсланко-вица, Гарван дере и Бялата вода.

Е́ЛОВ ЧУКА́Р — връх (1783 м) в Сев. П. по сев. зап. разкло-
нение на билото Плавилото. Наричан е и Страшната скала.

Е́ЛОВИЦА — река, част от северната граница на Пирин. На-
чалните и́ притоци Малка Джинджирица,
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Валевица и Стругарска река (леви) извират от сев. склонове на Пи-
рин. Неин по-голям десен приток, извиращ от Югозападна Рила, е 
Осеновска река. От с. Градево Еловица приема името Градевска.

Е́ЛТЕПЕ — връх, хижа вж Вихрен (1, 2).
Е́РГИНА НИ́ВА — така се нарича нивата в зап. част на м. До-

лна Гажаница, зап. от м. Струго. Покрай нивата е била настане-
на част от полицейската засада за залавянето на Ив. Козарев (вж 
Струго).

Е́ЧМИЩА —местност в Сев. П. в сев. изт. склонове на Тодо-
рин връх, между м. Шилигарника и р. Икришча. Ниската й част е 
гориста, а високата представлява алпийско пасище.

Ж

ЖАБА́РНИКА — местност вж. Южния жабарник.
ЖА́БЕШКО Е́ЗЕРО — спада към Бъндеришките езера. Раз-

положено е на 1250 м сев. от вр.Бънде-ришки чукар на 2322 м н. в. 
Дълго е 138 м, широко 63 м и има площ 5,60 дка. То е плитко (мак-
симална дълбочина 2 м, средна дълбочина 0,95 м) и топло, поради 
което в него се въдят много жаби. Езерото няма явен отток. Покрай 
него минава лятната пътека от х. „Вихрен” за х. „Демяница”.

ЖЕЛЕ́ЗНИ ВРАТА́ — седловина, вж Демиркапия.
ЖЕ́НСКО БЪ́РДО — възвишения на сев. изт. от с. Баня. В 

подножията им извират много минерални извори с различна тем-
пература и дебит (вж Банянски минерални извори).

ЖЪ́ЛТИЯТ ВИ́НКЕЛ — мраморна стена с жълтеникав цвят 
на сев. изт. хребет на вр. Вихрен, спускаща се към х. „Бъндерица”. 
Много добре се вижда от х. „Вихрен”. В горния край стената обра-
зува ъгъл, приличен на винкел, откъдето носи името си. Стената е 
ронлива. По нея расте едър еделвайс, жертва на който станаха ня-
колко неразумни берачи.



77

З-И
ЗА́СЕКО — местност в Сев. П. в поречието на р. Кулина меж-

ду м. Йотковото на сев. и м. Пържеро на ю. През 3. минава пъте-
ката от м. Йотковото към хребета Голяма Джинджирица и вр. Сег-
менско тепе. В местността има извор с дебит 60 л/сек.

ЗАСЛО́НЪТ НА БА́ЮВИ ДУ́ПКИ — вж Алпийски заслон 
„Кончето”.

ЗЛАТОЛИ́СТ — село (199 ж.) в състава на община с. Катун-
ци. Лежи в ю. подножие на Сев. П. на 205 м н. в. Старото му име 
бе Долна Сушица за разлика от Горна Сушица (община с. Склаве). 
Новото си име получи през 1946 г. Тютюнопроизводство, лозар-
ство, овощарство и овцевъдство. Селото има телефонна връзка, на-
чално училище. С черни пътища е свързано, със селата Рожен, Лю-
бовища, Виногради, Черешница — всички на около 5 км. Жп. гара 
Марикосте-ново (20 км). Селската черква, изографисана със сте-
нописи, датира от 1857 г. Интересни обекти близо до селото са гр. 
Мелник, Роженският манастир и гробът на Яне Сандански.

ЗЪБЪ́Т (Зъба)— връх (2650 м) на Каменишкото било в Сев. 
П., между върховете Яловарника (изт.) и Куклите (зап.). Той е по-
нисък от съседите си. Гледан от долината на р. Беговица, има вну-
шителен вид с форма на кътен зъб. На зап.-сев. зап. от 3. се отделя 
къс хребет, на който се намира вр. Бегова капа. Между 3. и вр. Кук-
лите има превал, през който минава маркирана лятна пътека от х. 
„Пирин” за долината на р. Беговица и от нея за х. „Беговица” или 
за х. „Демяница”.

И
ИГЛА́ТА — връх, вж Голям Газей.
И́ЗВОРИТЕ — карстови извори в подно” жието на Сев. П. на 

около 4 км. ю. зап. от гр. Разлог. Изворите изтичат от скали, зао-
биколени с гъст върбалак. Покрай тях минава една от пътеките от 
Разлог за х. „Яворов”.

ИЗГОРЯ́ЛАТА БАЧИ́Я —местност в Сев. П. ниско в ю. изт. 
склонове на вр. Вихрен. Пресича се от пъ-
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И
теката от х. „Вихрен” за вр. Вихрен. Непосредствено на ю. от мест-
ността е построена х. „Вихрен”. На времето тук е имало малка мандра 
(унг. бачия), която изгоря.

ИЗТО́К — река, десен приток на р. Места. Тя е част от сев. грани-
ца на Пирин. Води началото си от Изворите, намиращи се на ю. зап. от 
гр. Разлог. Изт. от Разлог приема големия си десен приток р. Глазне и 
се влива в р. Места. За произхода на името й има две мнения. Според 
едното определяща е посоката на течение „на изток”, а според второто, 
че „изтича, източва” водата на изворите.

ИКРИ́ШЧА (Икришка) РЕКА — Десен приток на р. Бъндери-
ца. Води началото си от извори сев. изт. от Тодорин връх. Пресича се 
от шосето от Банско за х. „Вихрен”. Над нея е построен Икришчки-
ят мост.

ИКРИ́ШЧКИ МОСТ — железобетонен мост с железни перила 
над р. Икришчка по шосето от Банско за х. „Вихрен”. Той е на око-
ло 600 м ю. от серпентините след м. Тодорова орница. По шосето друг 
мост с железни перила има само над р. Бъндерица, малко преди шосе-
то да завие за х. „Бъндерица”.

ИКРИ́ШЧКИ (Икришки) РИД — възвишение в Сев. П. Започва 
на изт. от Тодорин връх. Отначало носи името Тодориновръшки чал. 
От Къркъмските езера възвишението извива на сев. и приема името 
Икришчки рид. В сев. му част са вр. Усипо и вр. Рошков чукар, между 
които минава шосето от Банско за х. „Вихрен”. И. р. завършва към м. 
Лисичетата и служи за вододел между долните течения на реките Бън-
дерица и Демяница.

ИЛИ́НДЕНЦИ —село (1718 ж.) в състава на община с. Г. Ограж-
ден. Разположено е в ю. зап. подножие на планината. На ю. от него тече 
р. Шашка, ляв приток на р. Струма. Старото му име бе Белица. Преиме-
нувано е през 1952 г. с постановление на МС по искане на жителите му, 
главно преселници от Демирхисарско и Лъгадинско, които симпатизи-
рали на Илинденското въстание. В И. се произвеждат тютюн, грозде, 
праскови, люцерна. Развито е овцевъдството. Част от населението е ан-
гажирано в производството на вар и добиване на мрамор. Селото има 
телефонна връзка и път до жп. гара Огражден (4 км), през която минава 
международното шосе София—Атина, здравна служба, училище,
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читалище (в частна къща). През 1921 г. в селото била образува-
на партийна група с 23 членове. В И. е роден партизанинът от от-
ряда на Славчо Трънски Димитър Стоянов Цветков, убит в Радо-
мирско.

ИНА — партизанска землянка, вж Бункера.
ИНГИЛИ́ЗОВОТО — местност в Сев. П. между хребета 

Щребелица и м. Лаговето, от която се отделя чрез стръмно речно 
корито, обрасло с букаци. На сев. от И. зад рекичката е построена 
х. „Г. Делчев”. В местността има обор за воловете на горското сто-
панство на с. Добринище и картофени ниви.

ИЛИО́В (Елиов) МОСТ — построен е над р. Демяница сев. 
от поч. дом „Н. Вапцаров”. През него минава шосето от Банско за 
почивния дом и за х. „Вихрен”. Носи името на своя^строител. От 
И. м. надолу към Банско има още два моста, които някои заедно с 
И. м. наричат Илиови мостове. Тези два моста са построени по-
късно от Илиовия при строежа на шосето (преди е било коларски 
път). При строежа на шосето И. м. е ремонтиран и разширен.

Й
ЙО́ТКОВОТО — местност в сев. склонове на Сев. П. между 

реките Кулина и Алексова. Дотук има труп-чийски път, който за-
почва от Предела и минава през Кушевия и Минковия чарк. От м. 
Йотковото започва пътека за вр. Седелец и вр. Пирин. Южно от Й. 
е м. Засеко, а още по на ю. и по-високо е м. Пържеро.

К
КАБА́ТА (Кабите) — 1) Седловина на главното било, свърз-

ваща вр. Вихрен с вр. Овинати. През седловината минава лятна-
та пътека от х. „Вихрен” за вр. Вихрен. От нея е удобно и за спус-
кане във Влахинския циркус. Зиме е лавиноопасна. При К. е кон-
тактната зона между калциево-силикатните скали (към вр. Вихрен) 
и гранита (към вр. Овинати). 2) Циркус, заключен между вр. Ви-
хрен, седло-
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вината Кабата и Овинати връх и свързващите ги била. Отворът му е 
на изт. Циркусът е недооформен, почти липсват ледникови форми, 
в него няма езера. През циркуса минава пътеката (лятна) от х. „Ви-
хрен” за вр. Вихрен. Покрай пътеката, преди да започне изкачва-
нето към седловината Кабата, има студен извор, непресъхващ през 
най-сухите лета. От извора по карстовото било за х. „Яворов” вода 
има чак на ез. Разложки Суходол. До извора е кръстът на загинали-
те от лавина през 1950 г. планинари Д. Нешев и Пею Харалампиев, 
участвували в експедиция за проучването на лавините в този край.

КАДИЕ́В РИД — хребет, спускащ се на изт. от вр. Ченгелчал. 
Разделя Каменишкия от Брезнишкия циркус.

КАЗА́НИТЕ — циркуси в Сев. П., разположени сев. изт. от вр. 
Вихрен. Те са два: Голям (2400 м н. в.) и Малък (по на изт. и по-ни-
сък). В тях са натрупани огромни количества материал, сринат от 
мраморните вр. Вихрен, вр. Кутело и от склоновете им. Нямат езе-
ра, нито потоци. Формите им наподобяват огромни казани с често 
издигащи се от тях мъгли, от които са получили имената си. В Голе-
мия Казан има нестопяващ се снежник (снежна преспа). През лято-
то размерите на снежника са приблизително 80/90 м. Такива снеж-
ници на Пирин има на още четири места: в циркусите Бански Сухо-
дол, Баюви дупки, Разложки Суходол и Каменитица. До Големия и 
Малкия Казан може да се отиде от х. „Вихрен” и от х. „Бъндерица” 
по недобре очертаните пътеки (няма маркировка, има опасност от 
лавини). На скалния праг между двата Казана е построен през 1957 
г. от БАН заслон на 4 кв. м площ със солидна желязна конструкция, 
дървена облицовка и гръмоотвод. Надморската му височина е 2445 
м. Използуваше се от научни работници и наблюдатели за изучава-
не условията за образуване снежниците в мраморната част на Сев. 
П. Сега се използува от алпинистите. Заслона наричат „Елтепе”. Не 
е обзаведен, но при нужда дава солиден подслон.

КАЙМА́КЧАЛ — връх (2763 м) на Полежанското било на сев. 
от вр. Голяма стража. От него се разкриват красиви панорами към 
Разложката котловина, Рила, Родопите, огромните куполи на Ви-
хрен и Кутело, на Тодорин връх. От К. на сев. продължава Поле-
жанското било, а на изт. започва хребетът Дисилица.
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КАЛЕ́ТО — връх, вж Градището.
КАЛЕ́ТО (Калята) — възвишение на около 1,5 км зап. от с. До-

бротино. На него има останки от постройка с дебели към 1,5 м зи-
дове, градени от камък и хоросан. Няма данни кога и от кого е стро-
ена. По време на съпротивата тук се провеждали срещи на комуни-
стите от селата Средна, Делчево, Драгостин и Добротино.

КАЛИМА́НСКА РЕКА́—ляв приток на р. Пиринска Бистри-
ца. Образува се от сливането на реките Голешевска и Бельовска. 
Носи името на с. Калиманци, над което става сливането им.

КАЛИМА́ВКА — така се нарича островчето в Попово езеро. 
Свързва се с легендата за самоудавилия се поп, чиято калимавка из-
плувала над езерото и образувала островчето (вж Попово езеро) .

КАЛИМА́НЦИ —село (639 ж.) в състава на община с. Ка-
тунци. Разположено е в най-зап. склонове на Ю. П. на Калиманска 
река. Надморската му височина е около 200 м. Предполага се, че 
името му произлиза от гръцката дума „кало” (хубаво). Тютюнопро-
изводство, лозарство, овощарство — главно праскови, овцевъдство. 
Има телефонна и автобусна връзка със с. Катунци (7 км), начално 
училище, здравна служба, аптека. С гр. Петрич (30 км) и гр. Сан-
дански (42 км) също има автобусни връзки. Най-близки жп. гари са 
Марикостеново и Кулата (13 км). Селото е родно място на четника 
Георги Козеков, секретар на Яне Сандански. На около 8 км от се-
лото в м. Арамийска вода се е водило сражение между турски ас-
кер и четата на Сандански, в която е участвувал и Яворов. На изт. 
от К. в м. Св. Илия (2 км) има развалини, за които се предполага, че 
са от римско време.

КАЛУ́ГЕРА — връх на зап. разклонение на билото Плавило-
то, започващо почти на зап. от главното било между върховете Ка-
менишки и Бутин.

КАЛУ́ГЕРИЦА — местност на 10 км ю. зап. от гр. Разлог. Про-
чута е с вкусната си изворна вода (200 л/сек) и красивата околност. 
К. е любимо място за летуване на трудещите се от Разлог. Свързана 
е с черен коларски път с местностите Тишето и Беталовото.

КАЛЯ́ТА — местност в Сев. П. по десния бряг на Бела река, на 
30 мин. път от м. Беталовото. Нарича се
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така поради останките от голяма крепост върху непристъпните ска-
ли. Легендата говори, че цели 20 г. боляринът Драгостин е градил 
крепостта за защита на населението от нахлуващите от сев. турци. 
След много битки, в които турците били разбивани, предводителят 
им Али бей я превзел с хитрост (вж Бабина вода, извор). Тук е има-
ло лагер на Пиринския партизански отряд, наричан „Пещта”.

КАМБАНАРИ́ЯТА С ЧАСО́ВНИКА — вж Кулата с часов-
ника.

КА́МЕН КЛЕ́Т — местност в Сев. П. в поречието на Влахин-
ска река. Намира се на ю. зап. от Кончето. В миналото тук власи са 
пасли своите стада.

КАМЕНИ́ТИЦА — 1) Връх (2710 м) в Сев. П., разположен на 
главното било между вр. Разложки Суходол и вр. Баюви дупки. На 
сев. изт. от него се простира едноименен безводен циркус. 2) Цир-
кус, наричан неправилно и Каменитишки. Разположен е в сев. изт. 
склонове на Сев. П. Ограничава се от хребета със скалното образу-
ване „Стъпалата”, частта от главното било между вр. Каменитица 
и вр. Баюви дупки, хребета Средоноса. Циркусът е безводен. Мал-
ко вода може да се намери вляво от пътеката (отгоре надолу), изви-
раща от скална пукнатина, или чак долу, близко до гората. В цирку-
са личат останки от път, граден с гранитни и мраморни блокове. Ра-
ботен е през 1914 г. от сръбски пленници по заповед на цар Ферди-
нанд, за да дойде тук и види красотата на Пирин германският кай-
зер. Затова някои наричат пътя „Кайзеров”. Път с такова име има 
и в Рила (от Боровец през м. Заврачица за Грънчарското езеро и от 
него за с. Белица), строен по същото време и за същата цел.

КАМЕНИ́ТИШКИ ПРЕВА́Л— седловина на главното било 
между вр. Разложки Суходол (сев. зап.) и вр. Каменитица (ю. изт.). 
През превала на главното било излиза пътеката от циркуса Камени-
тица за долината на Влахинска река. През него минава пътеката по 
главното било от вр. Пирин за вр. Вихрен.

КАМЕНИ́ТИШКИ ЦИ́РКУС —вж Каменитица (2).
КА́МЕНИЦА — 1) Връх (2822 м) на Каменишкото било меж-

ду вр. Малка Каменица и вр. Яловарника. Висок, красив, един от 
най-грандиозните върхове не
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само в Пирин, но и сред останалите български планини. Като до-
миниращ над цялото странично било върхът му дава името си. На 
ю. изт. склон близо под върха има триангулачна пирамида. Всеобх-
ващащата панорама от вр. К. е една от най-красивите в Пирин. На 
зап. от К. се отделя хребетът Беговица. На сев. се простира един 
от най-големите циркуси — Белемето, на изт. е голямата Демир-
капийска долина. 2) Река, десен приток на р. Места. Събира води-
те на Каменишкия циркус и едноименните му езера. Тече на изт. и 
се влива в р. Места до ю. подножие на Момина кула. Реката няма 
нищо общо с каменната красавица вр. Каменица.

КА́МЕНИШКА ПО́РТА — вж Беговишка порта .
КА́МЕНИШКИ ВРЪ́Х (Каменички) — този връх (2533 м) се 

издига в Сев. П. на главното било между Даутов връх и вр. Бутин. 
От ю. зап. му склонове води началото си р. Невързумско дере, от 
сев. зап. р. Каменишко дере, а от ю. изт. и сев. изт. се събират води-
те на двата главни притока, образуващи Бела река.

КА́МЕНИШКИ ЕЗЕРА́ — група от 6 езера в Сев. П., разпо-
ложени в Каменишкия циркус. Езерата не са изследвани. Първо-
то, най-горно Каменишко езеро, отстои на 950 м изт.-сев. изт. от 
вр. Ченгелчал и е на 2310 м н. в. Има продълговата форма с дъл-
жина 100 м, ширина 25 м, площ 1,8 дка. Второто езеро е на разсто-
яние 1025 м изт.-сев. изт. от вр. Ченгелчал на 2309 м н. в. Форма-
та му е продълговата с размери 60 м дължина, 20 м ширина и 1,10 
дка площ. Третото езеро отстои на 1175 м сев. изт. от вр. Ченгел-
чал и е на 2256 м н. в. Има силно удължена форма с размери 120 м 
дължина, 30 м ширина и 1,60 дка площ. Четвъртото езеро е на 1975 
м изт.-сев. изт. от вр. Ченгелчал и има 2133 м н. в. То е най-голямо 
от езерната група; дълго е 250 м, широко 125 м, водна площ 24,40 
дка. Петото езеро е на 2100 м на изт.-сев. изт. от вр. Ченгелчал и 
на 2132 м н. в. Дълго е 130 м и широко 25 м, то е продълговато и 
тясно. Има площ 2,50 дка. Шестото, най-ниското езеро, отстои на 
2275 м на изт. от вр. Ченгелчал и е на 2105 м н. в. Има продългова-
та форма с размери 100 м дължина, 30 м ширина и площ 1,90 дка. 
Това езеро приема водите на останалите 5 езера и заедно със свои-
те ги отдава на р. Каменица.
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КА́МЕНИШКИ ЦИ́РКУС — това е цир-кусът, ограничен от бил-

ната линия, свързваща вр. Човеко с Кременския рид, вр. Джано и Кади-
ев рид. В него са разположени шестте Каменишки езера. Водите на езе-
рата и другите циркусни води се изтичат чрез р. Каменица. Циркусът 
няма, нищо общо с пиринската красавица вр. Каменица, с вр. Камени-
тица и Каменитишкия циркус, както и с Каменишки връх.

КА́МЕНИШКО БИ́ЛО — най-дългото странично било на Пирин 
(около 22 км). Отделя се от главното било на Сев. П. от вр. Кралев двор. 
Първоначално има ю. посока, а от вр. Яловарника приема ю. зап., като 
по-голямата част от вторичните му разклонения имат ю. посока. От вр. 
Кралев двор до вр. Куклите (вкл. и той) има подчертан алпийски харак-
тер. След Куклите приема заоблени форми. К. б. е главен вододел на 
двете големи пирински реки Пиринска Бистрица и Санданска Бистри-
ца. Най-висок връх на това било, който му дава името си, е вр. Камени-
ца. Други по-високи върхове на билото са: Малка Каменица, Яловар-
ника, Зъбът, Куклите, Голена, Кельо, Коцов гроб, Стефанов връх, Елен, 
Пиляфа, Соколова скала. Страничното Каменишко било заедно с мно-
гобройните си разклонения заема почти 1/5 част от целия Сев. П.

КА́МЕНИШКО ДЕРЕ—́къса река в Сев П., водеща началото си 
от зап. склонове на Даутов връх и Каменишки връх. Влива се в р. Не-
вързумско дере като десен при ток.

КА́МЕНИШКО Е́ЗЕРО — най-голямото от Каменишките езера, 
разположени в Каменишкия циркус (вж Каменишки езера, четвърто-
то).

КАПА́ТОВО — село (614 ж.) в състава на община с. Марикосте-
ново. Разположено е в изт. част на Пет-ричката котловина на около 200 
м н. в. Според местните жители в миналото селото във всяко отноше-
ние е стояло над съседните села (похлупвало ги като с „капак”) и от 
това произхождало името му. К. няколко пъти е било опожарявано от 
турците. В К. се произвеждат тютюн, фъстъци, мак, сусам, зеленчу-
ци, царевица, пшеница, праскови, грозде. Селото има телефонна връз-
ка с Марикостеново, ресторант, здравен и аптечен пункт, начално и ос-
новно училище, читалище, кино. Свързано е с шосе през с. Ново Ко-
номлади (3 км) с международния път София—Атина. Автобусни връз-
ки има с гр. Сан-
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дански (22 км) и гр. Петрич (16 км). Най-близка жп. гара е Ген. То-
доров (9 км).

КАРА́БУРУН (Буруна, Обидимски бурун, Черни връх) — връх 
на хребета, наричан Трите гроба в Сев. П. На ю. зап. от него е м. 
Трите гроба. В сев. му подножие се гуши поляната Тузлата. Върхът 
се вижда много добре на ю. от х. „Г. Делчев”. Доскоро бе обрасъл 
с гъста иглолистна гора, поради което се е виждал черен (оттук и 
едно от имената му, „кара”, тур. — черен).

КАРА́ГОНСКО — равнинна местност на сев. от последните 
издънки на Котешки чал. Носи името на дядо Карагон (вж Банско и 
Тевничкото, местност).

КАРАДЖО́ВА БУ́НКА — горист връх (1545 м) в Сев. П., раз-
положен на едно от последните сев. изт. разклонения на Полежан-
ското било. На изт. от него е Трионската поляна, а по време на съ-
противата близо до него е бил партизанският лагер „Балконе”.

КАРАДЖО́ВА СКАЛА́ — намира се на ю. склон на хребета 
Трите гроба към долината на р. Ретиже. Под скалата има естествено 
образуван навес, който при нужда може да се ползувала подслон.

КАРАМА́НИЦА — поляна в долината на р. Демяница между 
м. Тодорова орница (35 мин.) и м. Главите (15 мин.). Носи името си 
от многото кучета (тур. караман), които на времето пазели големи-
те овчи стада. К. е заградена от иглолистни гори и се пресича от р. 
Демяница. В ю. й край отдясно на пътеката от Банско за х. „Демя-
ница” има два студени извора. На сев. от поляната (1650 м н. в.) се 
наблюдават морени от първото стадиално отстъпване на някогаш-
ния Демянишки ледник. На поляната има малка дървена къщичка, 
която може да се ползува за подслон.

КАРАНТИ́ЯТА — местност на ю. от гр. Банско. Отстои на око-
ло 4 км по шосето от Банско за х, „Вихрен”. На връхната си точка, 
представляваща малка тумба, има триангулачна пирамида. На сев. 
от К. е м. Кошерината, на изт. м. Припоро, на зап. Илиов мост и на 
сев. зап. м. Лисичетата. Местността е обрасла с иглолистна гора.

КАРА́ОРМАН — гора, вж Черна гора.
КАРАУ́ЛИТЕ — гребен, вж Дончови караули (2).
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КАРКЕ́ЛОВОТО (Каркьеловото, Керкеловото) — местност 

на ю. от Банско. През нея минава шосето от Банско за х. „Вихрен” 
и отстои на 30 мин. пеш на сев. от х. „Бъндерица”. Обрасла е с иг-
лолистна гора. Местността е пресечена от стръмен каменист улей, 
над който е построен предпоследният мост на шосето. При големи 
снеговалежи по улея се свличат лавини. До моста на К. на 25 юли 
1942 г. се събрали ремсисти от гр. Банско, за да почетат паметта на 
Н. Й. Вапцаров и декламират негови стихове. Сега на това място е 
изградена чешма, която напомня на поколенията за събитието.

КА́РСТОВИЯТ РЪБ — намира се на главното било на Сев. 
П. и съединява вр. Бански Суходол (сев. зап.) и вр. Кутело (ю. изт.). 
Дълъг е около 400 м. Най-ниската му и тясна част стига 50 см ши-
рина и се нарича „Кончето”. Целият ръб и склоновете му са мра-
морни. Сев. изт. му склонове се спускат почти отвесно към цирку-
са Бански Суходол, а ю. зап., наречени Странето, са силно накло-
нени (към 70°) към Влахинската долина. По К. р. минава пътеката 
от х. „Вихрен” за х. „Яворов” (вж Кончето). Под К. р. се разбира и 
продължението на изтъненото мраморно било към вр. Баюви дупки 
до вр. Разложки Суходол. К. р. и Кончето при зимна обстановка за 
първи път са преминати на 3 март 1934 г. от известните планинари 
Н. Миронски и проф. Л. Телчаров. Първото масово зимно премина-
ване е извършено през март 1942 г. от 12 души, водени от Н. Мирон-
ски. По-големи летни масови преминавания са организирани през 
1948 г. от Д. Душков — 64 души, и през 1951 г. от Вл. Тошков и Д. 
Душков — 134 души. Сега преминаването се осъществява по добре 
оформена пътека (1969 г.) ю. зап. под Кончето. На К. р. ю. изт. под 
вр. Баюви дупки на 2760 м н. в. е алпийският заслон „Кончето”.

КАТРА́НИЦА — 1) Връх над най-горката Плашка поляна. 2) 
Къса рекичка, десен приток на Ощавска река. Води началото си ю. 
зап. от вр. Пирин. Водосборният и ́ басейн се ограничава от хребе-
тите Сулуница и Боьов чукар. Тече в ю. зап. посока.

КАТУ́НЦИ — село (2193 ж.), разположено по десния бряг в 
долното течение на р. Пиринска Бистрица. Преди освобождението 
от османско робство (1912 г.) представлявало паланка от цигански 
катуни, откъдето произлиза
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сегашното му име. Селото е общински център, към който са причислени 
селата: Пиперица, Ново Ходжово, Враня, Златолист, Калиманци, Коваче-
во, Черешница, Горно Спанчево, Храсна, Бельово и Пирин. К. е на око-
ло 160 м н. в. Тютюнопроизводство, лозарство, производство на праско-
ви, овцевъдство. Селото има ОТКЗС с бригади в околните села, горско 
стопанство, ТПК, ПТТ станция, здравна служба, аптека, средно учили-
ще, читалище, кино, ресторант, сладкарница, целогодишен хотел с 8 лег-
ла, стадион, лятно кино. Свързано е чрез шосета с Петрич (24 км), Сан-
дански (35 км), с. Пирин (18 км), по пътя за което са селата Ковачево, Че-
решница и Горно Спанчево. Има автобусни връзки с Петрич и Сандански. 
Най-близки жп. гари са Кулата (11 км) и Марикосте-ново (15 км, до коя-
то има автобусна връзка). На 7 км от селото е ВЕЦ „Петрово”, на 25 км х. 
„Пирин” и на 30 км Попови ливади. На около 13—14 км вдясно и ниско 
от шосето за с. Пирин е Яворовата пещера, в която поетът е намирал си-
гурен подслон за отмора след дълги скитания из легендарната,планина. 
Селото бързо се разраства и развива като общински център. През 1946 г. е 
имало 144 жители, през 1965 г. 2193, а сега са над 2500 души.

КАЧА́ТСКА КОЛИ́БА — местност в сев. част на циркуса Юлен. На 
времето тук комитите са имали своя база.

КАШИ́НА — село (232 ж.) в състава на община гр. Мелник, разпо-
ложено на десния бряг в горното течение на р. Черешничка на 600 мн. в. 
Носи името си от поминъка на първите си заселници, които изработвали 
„кашици” — лъжици. Свързано е с телефон с гр. Мелник. Съседи на него 
са селата Сугарево и Кърланово (15 км). До последното село има автобус-
на връзка, а чрез него с Мелник и Сандански. Най-близка жп. гара е Дамя-
ница (40 км). На около 1 км от селото на Лоповска река има грамадни ска-
ли и красив водопад, до който върви черен път. Близо до К. в м. Лопово 
Яне Сандански и четата му имали скривалище. От 1901 до 1907 г. в тази 
околност Сандански е водил сражения с турски аскер. Макар и малоброй-
но, селото е дало самоотвержени борци в борбата против фашизма и ка-
питализма. К. има начално училище. В него се помещава читалището.

КЕ́ЛТЕПЕ — връх в Ю. П. на сев. изт. от вр. Муторог. На сев. от 
него е с. Делчево, на сев. изт. с. Мусомища, на изт. вр. Св. Дух и на ю. 
зап. вр. Свещника.
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КЕЛЬО́ — връх в Сев. П. на Каменишкото било на ю. зап. от м. Со-

лището. На ю. от върха е вр. Коцов гроб. К. и склоновете му са покрити 
с дребни скални късове, тук-таме прошарени с келяви клекови площи, 
които се свързват с името му.

КЕЛЬО́ВА МА́НДРА — намира се в долината на р. Голенска. 
Носи името си от разположения над долината вр. Кельо на Каменишко-
то било. При нужда, макар и на места срутена, мандрата може да даде 
подслон. През късна пролет, лете и есен изпадналите в беда туристи мо-
гат да получат парче хляб и мляко от гостоприемните овчари. Мандрата 
вече не се експлоатира, а се използува от овчарите. Покрай нея минава 
пътека от х. „Пирин” за х. „Беговица”.

КЕ́ЛЬОВА РЕКА́ — вж Голенска река.
КИЛО́ТНИЦА — местност в Сев. П., разположена на сев. зап. от 

вр. Каймакчал в циркуса Юлен. Местността представлява хубава поля-
на. По време на съпротивата тук е имало лагер и фурна на Пиринския 
партизански отряд. Хлябът е бил месен от баба Райна Радонова.

КИ́СЕЛЕЦ — връх в Сев. П. на страничното Каменишко било. 
Издига се на сев. изт. от с. Сугарево. След него в същата посока е вр. 
Петрова черква. В ю. склонове под вр. Киселец и вр. Петрова черква 
минава пътеката от с. Сугарево за Солунски преслап, Чаталчучур и х. 
„Пирин”.

КЛО́ЧКО ДЕРЕ ́— вж Роженско дере.
КОБИ́ЛЯ — река в Ю. П. Извира от зап. му склонове. Приема по-

ток, извиращ от Парилската седловина, и тече на запад към с. Голешево. 
След селото приема името Голешевска река. Носи още името Черешар.

КОВА́ЧЕВО —село (346 ж.) в състава на с. Катунци. Разположе-
но е в поречието на р. Пиринска Бистрица в ю. ниски разклонения на 
Каменишкото било. Има 400 м н. в. Местните жители считат, че името 
на селото произлиза от съществуващите някога самокови, рудата за ко-
ито се доставяла от гръцкото село Герман, Демирхисарско. К. произ-
вежда тютюн, фъстъци, праскови, грозде, по-малко царевица, пшеница, 
ръж, фуражни култури. Развито е овцевъдството. Има телефонна връз-
ка чрез ПТТ станция със с. Горно Спанчево, медицински пункт. Свър-
зано е чрез шосета със с. Катунци (10 км), с. Горно Спанчево (3 км), с. 
Пирин (15 км).
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Най-близки жп. гари са Кулата (12 км) и Марикостеново (15 км). Ав-
тобусни връзки има с гр. Сандански и с. Катунци. На 30 мин. от село-
то в м. Терзиев чукар на най-голямата височина личат дебели хоросано-
ви стени от старинна постройка. Същата е била снабдявана с вода чрез 
3-километров канал от калени тръби. Исторически данни за старината 
няма. Сред местното население се говори, че тук е бил замъкът на ня-
кой си цар Константин.

КО́ЗЯ СТЕНА́ — връх в Сев. П., разположен по зап. разклонение 
от вр. Пирин. На това разклонение са и върховете Стоименовата скала и 
Градишки чукар. На зап. от Козя стена е с. Брежани.

КОИ́ЛЕ (Куиле) — връх в Сев. П. Издига се на ю. изт.-изт. от гр. 
Банско и е разположен на сев. изт. разклонение от вр. Конарево. Вър-
хът е нисък и горист.

КОКОШКА́РНИКА — местност в Сев. П. сев. изт. от вр. Безбож-
ка тумба. Обрасла е с вековна гора от бяла мура. Много диви кокош-
ки обитават местността, откъдето идва и името. На изт. от К- е голяма-
та Безбожка поляна.

КОМИ́ТСКИ ЧАРК — местност в Сев. П. в долната ю. част на 
Демиркапийската долина. Тук на времето комитите са построили чарк 
за бичене на трупи. От дъските са направени дограмата и дюшемето 
на х. „Пирин”. Сега от чарка има незначителни останки, но местност-
та носи неговото име.

КОНАРЕ́ВО — връх (2438 м) в Сев. П., предпоследният личен 
връх на Полежанското било. След него на сев. е Селски връх. К. е обгле-
ден връх. От него се вижда цялата Разложка котловина, Родопите, Рила 
и много от пиринските върхари. На сев. зап. от него спуска горист хре 
бет, на който е бил разположен партизанският лагер „Атлантик вал”. Ю. 
изт. от върха е разположен циркусът Перлеш.

КОНАРЕ́ВСКА РЕКА́ — десен приток на. р. Глазне. Извира от 
крайните сев. разклонения на вр. Конарево и минава изт. от гр. Банско. 
Влива се в р. Глазне сев. от с. Баня. След гр. Банско носи името Кону-
шица.

КО́НСКИ КЛА́ДЕНЕЦ— връх (2309 м) в Сев. П. на Синанишкото 
било. Лежи ю. зап.-зап. от вр. Синаница. На зап. от него е вр. Шаралия.

КОНУ́ШИЦА — река, вж Конаревска река.
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КО́НЧЕТО — 1) Най-ниската и тясна част (до 50 см) от Кар-

стовия ръб между върховете Бански Суходол (сев. зап. ) и Кутело (ю. 
изт.). Носи името си от това, че по-неопитните туристи го премина-
ват, „яхайки го като кон”. До 1939 г. на Кончето имаше парапет с же-
лезни въжета, но бе махнато, за да не се нарушава девствеността му. 
По-късно, през 1963 г. туристи от гр. Разлог поставиха нов парапет. 
Сега Кончето се преминава лесно по направената през 1969 г. пътека 
в ю. зап. му склон (вж Карстовият ръб). 2) Алпийски заслон „Конче-
то”. Намира се на главното пиринско било ю. изт. от вр. Баюви дупки 
на 2760 м н. в. Отдалечено е на около 4—5 часа път от х. „Яворов” и 
х. „Вихрен”. Представлява дървена барака тип „термофор”, с двойни 
стени, врата и прозорец. Има площ 8 кв. м и 4 двойни и 2 единични 
нара за 10—12 души. Заслонът е прикрепен към скалите със стомане-
ни въжета. Построен е през 1954—1955 г. от алпинисти на гр. Плов-
див, активно подпомогнати от разложки алпинисти и военното поде-
ление в гр. Разлог. Заслонът улеснява преминаващите Карстовия ръб 
при зимна обстановка. Не е обзаведен и няма персонал.

КОНЯ́РНИКА— местност в Сев. П. ю. изт. от Даутов връх. На 
нея се намира единичното Даутово езеро, най-северното в Пирин.

КОПРИ́ВЛЕН — село (1612 ж.), разположено в равнина край 
най-изт. склонове на Ю. П. Към неговата община са причислени се-
лата Тешево, Парил, Гайтаниново, Лъки, Ново Лески, Илинден и 
Нова Ловча. В селото е управлението на ОТКЗС на съставните села, 
Селкоопът, общинският комитет на БКП и ДКМС. В К. отглеждат 
тютюн, грозде, ябълки, сливи, орехи, картофи и зърнени култури — 
пшеница, овес, ечемик, царевица, овце, кози, говеда и свине. Селото 
има ПТТ станция, ресторант, здравна служба, аптека, основно учи-
лище, читалище, кино. Свързано е с шосета и пътища и има авто-
бусни връзки с гр. Г. Делчев (9 км) и селата Хаджидимово (5 км), 
Петралик (10 км), Илинден (9 км), Парил (26 км), Нова Ловча (24 
км),Гайтаниново (22 км), Лъки (17 км) и Ново Лески (1,5 км). До с. 
Садово е 3 км. Най-близка жп, гара е Добринище (60 км по асфал-
тирано шосе).

КОРДОПУ́ЛОВАТА КЪЩА — намира се в гр. Мелник. Из-
вестна е и с името Цинцаровата. Предста-
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влява голям интерес с архитектурната си структура и огромната ви-
нарска изба, издълбана в пясъчниците.

КО́РНИЦА — село (1812 ж.), самост. община в изт. склонове на 
Сев. П. на изт. от Бойков връх и на сев.-сев. зап. от м. Тодорова по-
ляна. Разположено е на Кор-нишката река, десен приток на р. Места. 
Надморската му височина е 500 м. По стари предания името му про-
излиза от „корди” (въжета от кожа), които изработвало населението. 
В К. се произвежда тютюн сорт „Неврокоп” № 5, ябълки, сливи, оре-
хи. Развито е овцевъдството. Значителна част от населението работи 
в горското стопанство. Селото има ПТТ станция, основно училище, 
участъкова здравна служба с родилен дом, читалище с кино, магази-
ни, ресторант. Свързано е чрез камионни пътища със селата Лъжница 
(4км), Брезница (10 км), Баничан (7 км) и гр. Г. Делчев (13 км), с кои-
то има автобусни връзки. В селото на 7 юли 1944 г. втора чета на пар-
тизанския отряд „Н. Парапунов” съвместно с Гоцедел-чевския пар-
тизански отряд извършват акция. Натоварват над 30 мулета с кашка-
вал, брашно и други хранителни продукти, запалват общинската ар-
хива и устройват митинг. На него говорят Иван Гулев, политкомисар 
на Гоцеделчевския отряд, и Александър Касянов, командир на II чета 
на отряда „Н. Парапунов”.

КО́РНИШКА РЕКА́—десен приток на р. Туфча. Води началото 
си от сев. изт. склонове на седловината Тодорова поляна. В горното си 
течение се нарича Марево, а от с. Корница приема името на селото.

КО́РНИШКИ ЕЗЕРА́ — група от 4 езера, разположени в Кор-
нишкия циркус. Те са най-ю. езерна група в Пирин. Не са изследвани. 
Данните за тях са по измервания върху топографска карта. Най-го-
рното езеро отстои на 1200 м сев. от вр. Хамбарташ. Надморската му 
височина е 2431 м. Има дължина 175 м и ширина 75 м. То е най-голя-
мото от групата със 7,80 дка площ. Второто езеро е на разстояние 825 
м сев. изт. от вр. Хамбарташ и е на 2231 м н. в. Дължината му е 100 м, 
ширината 75 м, а водната площ 4,60 дка. Третото езеро отстои на 800 
м сев. изт. от вр. Хамбарташ. Има размери 75 м дължина, 25 м шири-
на и 1,00 дка площ. То е най-малкото от езерната група. Най-долното 
езеро е на 1100 м на изт.-сев. изт. от вр. Хамбарташ и има 2147 м н. в. 
Дълго е 100 м, широко 75 м и има площ 3,90 дка.
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КО́РНИШКИ ЦИ́РКУС — циркус в Сев. П., ограничен на сев. 

от Янузов рид, на ю. зап. от част на Дебели рид до вр. Саплиица и 
на ю. от Лишаув рид. В циркуса са разположени Корнишките езера. 
Водите на циркуса и езерата му заедно с тези от Брезнишкия цир-
кус образуват р. Туфча.

КО́СОВСКА РЕКА́ — десен приток на Влахинска река. Вли-
ва се западно от с. Влахи.

КО́СТЕНА РЕКА́ — десен приток на р. Места. Къса рекичка, 
събираща водите си от последните ниски разклонения на билото По-
лежан, отделящо се от главното било изт. между върховете Джано и 
Ченгалчал (няма нищо общо със страничното Полежанско било).

КОТА́РИТЕ — седловина в Сев. П. на зап. от вр. Кельо, свърз-
ваща го с хребета Айкулак. През К. е минавал стар винарски път от 
гр. Мелник и околните му селища през Беговишката и Превалската 
порта и долината на р. Демяница за Банско.

КОТЕ́ЧКОТО — къс горист хребет в Сев. П., отделящ Котеш-
ки чал на сев. изт. от вр. Дуниното куче.

КО́ТЕШКИ ЧА́Л — 1) Връх (2715 м) в Сев. П., разположен на 
страничното било, започващо на сев. изт. от вр. Бански Суходол. Той 
е най-високият връх на това било и затова му дава името си. На сев. 
изт. от него е вр. Дуниното куче. 2) Хребет, който се отделя от глав-
ното било на сев. изт. от вр. Бански Суходол. Дълъг е около 3 км. 
Носи името на най-високия си връх (вж Котешки чал, 1). Друг връх 
на този хребет е Дуниното куче. Чалът е труден за преминаване при 
зимна обстановка. Първото зимно преминаване на К. ч. бе осъщест-
вено през 1950 г. от мс Андрей Тодоров и Борислав Романов.

КО́ТЧИЩЕ — местност непосредствено на сев. от последните 
издънки на Котешкия чал.

КО́ЦОВ ГРО́Б — връх (2462 м) в Сев. П. на Каменишкото било 
на ю. след вр. Кельо. В същата посока след К. г. е Стефанов връх, 
а зап. вр. Елен. От ю. зап. склонове на К. г. води началото си р. Бя-
лата вода.

КОШЕРИ́НАТА — местност на юг от гр. Банско. По на ю. от 
нея е м. Карантията, а на зап. м. Лиси-
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четата. Носи името си от многото пчелни кошери, разположени 
сред цялата местност.

КРА́ЙНАТА РЕКА — вж Голенска река.
КРА́ИЩЕ — мохамеданска махала в гр. Разлог. В нея разлож-

кият гражданин Петър Кънчев е имал къща, в която се е укривал 
през 1941 —1942 г. заболелият партизанин Костадин Катранджи-
ев.

КРА́ЛЕВ ДВО́Р — връх (2680 м) на главното било в Сев. П. 
между върховете Момин двор на сев. зап., Демиркапийските вър-
хове на изт. и Малка Каменица на ю. Носи името на всемогъщия 
на времето феодал скотовъдец Кралю. На ю. от К. Д. се отделя най-
дългото странично било на Пирин — Каменишкото. От двете стра-
ни на върха има две порти: Лява — от циркуса Белемето за Само-
дивските езера и Попово езеро, и Дясна —от Белемето за Митро-
вото езеро и Демиркапийската долина.

КРАЛЕВДВО́РСКА ДЯ́СНА ПО́РТА — седловина на ю. от 
вр. Кралев двор. През нея минава пътеката от циркуса Белемето 
за Митровото езеро и Демиркапийската долина. На самата порта 
има железен маркировъчен кол с табела. Носи името на вр. Кралев 
двор. На ю. се издига вр. Малка Каменица. През зимата пътеката 
към Митровото езеро е лавиноопасна. На сев. от вр. Кралев двор е 
Лявата Кралевдворска порта.

КРАЛЕВДВО́РСКА ЛЯ́ВА ПО́РТА — седловина на сев. от 
вр. Кралев двор и носи неговото име. На сев.-сев. зап. е вр. Момин 
двор. През портата минава пътеката от Белемето за Самодивските 
(Кралевдворски) езера. Зимно време е лавиноопасна. На ю. от вр. 
Кралев двор е Дясната Кралевдворска порта.

КРАЛЕВДВО́РСКИ ЕЗЕРА́ — вж Самодивски езера.
КРАЛЕВДВО́РСКИ ЦИ́РКУС — вторичен циркус на Папаз-

гьолския. Огражда се от билната линия на върховете Дженгал, Мо-
мин двор, Кралев двор и Демиркапийски. В циркуса са разположе-
ни трите Самодивски езера, наричани и Кралевдворски. През Кра-
левдворския циркус минава пътеката от Попово езеро през Кра-
левдворската Лява порта за циркуса Белемето.
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КРА́ПА МАХАЛА́ — квартал в гр. Разлог, опожарен от турци-

те след въоръженото въстание през 1903 г. Днес в този квартал се на-
мира къщата-музей на партизанския командир Никола Парапунов (вж 
Къщата-музей „Н. Парапунов”).

КРЕМЕ́Н — село (934 ж.) в състава на община с. Места. Разпо-
ложено е на едно от последните разклонения на Пирин към р. Места. 
На сев. от него тече р. Ретиже, а на ю. Кременската река. Надморската 
му височина е 1100 м. За произхода на името му има няколко преда-
ния. Според едно то произлиза от „кремък”, според друго от турско-
то число „кръгмалесис”, тъй като селото е образувано от 40 махали. 
През Илинденското въстание е било опожарено от турците. В К. се 
произвеждат тютюн, ръж, картофи, царевица, овощия. Развито е ско-
товъдството — овце, кози и говеда. Селото има ПТТ станция, основно 
училище, читалище и кино, здравен и аптечен пункт. Свързано е чрез 
черен камионен път с общинския център (7 км). Най-близка жп. гара 
е Добринище (24 км). На сев. от селото е м. Харамибунар, свързана 
с борбите против османското иго. Село К. е дало хайдутите Георги 
Славин, Димитър Цуков, а в борбата против фашизма и капитализма 
— 18 партизани и над 20 ятаци. До м. Харамибунар има черен камио-
нен път (10 км), а от нея шосе за х. „Г. Делчев” и с. Добринище.

КРЕМЕ́НСКА РЕКА́ — десен приток на р. Места, наричана е и 
Лакинска. Води началото си от Харамибунар, изт. от вр. Човеко. След 
като приеме пълноводния си приток Старите чаркове, минава ю. от с. 
Кремен и се влива в р. Места.

КРЕМЕ́НСКИ ВРЪХ — най-високият връх на Кременския рид. 
На сев. изт. от него е вр. Човеко.

КРЕМЕ́НСКИ ЕЗЕРА́ —езерна група в Сев. П., състояща се от 
2 големи (вж Горно Кременско и Долно Кременско езеро) и 3 малки 
езера, разположени в едноименен циркус. Най-горното отстои на 975 
м южно от вр. Сиврия. Има овална форма и е с размери 120 м дължи-
на, 110 м ширина и площ 10 дка. Надморската му височина е 2356 м. 
Водите му се изтичат в Горното Кременско езеро. За двете най-долни 
езера данни няма, но са по-големи от най-горното езеро.

КРЕМЕ́НСКИ РИД — планинско разклонение на сев. изт. от вр. 
Джано. Последните му възвишения
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стигат близо до р. Места. Най-висок връх на рида е Кременски връх. К. 
р. отделя Кременския циркус от Каменишкия.

КРЕМЕ́НСКИ ЦИ́РКУС — разположен в сев. изт. склонове на 
планината. Красив и голям циркус, ограничен от хребетите Дженгали-
ца и Кременски рид. Сред циркуса са разположени 3 малки и 2 големи 
езера. Последните носят имената Горно Кременско и Долно Кременско 
(вж). Водите им се изтичат чрез къса и бърза рекичка в р. Ретиже като 
десен приток.

КРЕ́СНА — 1) Жп. гара на линията София—Кулата. На няколко 
километра зап. от гарата в склоновете на Пирин е с. Кресна. При гарата 
има автобусна спирка за София, Сандански и Петрич. 2) Село (443 ж.) в 
състава на община с. Гара Пирин. Разположено е в зап. склонове на Сев. 
П. близо до р. Струма на 600 м н. в. Обкържено е с млада иглолистна 
гора. Според местни жители името му произлиза от иглолистния дърве-
сен вид „тис”, който се среща тук. Мелнишките гърци, които посещава-
ли в миналото селото, наричали тисата „кресна”. Предполага се още, че 
името произлиза от кръстопът, на черковнославянски „крест”, тъй като 
селото се е намирало на централния път от София за Солун и често е 
било посещавано от гръцки търговци, предимно винари. В К. се произ-
веждат тютюн, грозде, ябълки, круши, сливи. Развъжда се едър и дребен 
рогат добитък, птици. Част от населението работи по залесяването, в ка-
риерата за павета, дърводелския цех на ТПК. Селото има здравен пункт, 
основно училище. В селото има останки от българска черква, която два 
пъти е била опожарявана от турците. В К. е роден учителят и борецът 
против турското иго Стефан Георгиев Карчев, секретар на Кресненско-
то въстание. На около 2 км от селото се намира родната къща на Ангел 
Шопов от с. Ощава, загинал в съпротивителното движение. Шосета во-
дят до с. Ощава (6 км), с. Сенокос (9 км), с. Мечкул (7 км), с. Гара Пи-
рин (13 км) и Благоевград (44 км). Жп. гара „П. К. Яворов” е на 1 км по 
шосето. До селото има две изкуствени езера.

КРЕ́СНЕНСКА КЛИСУ́РА — така се нарича долината на р. Стру-
ма на ю. от Симитлийската котловина до с. Гара Пирин. Образува се от 
стръмните склонове на Сев. Пирин и Малешевската планина и предста-
влява красив, тесен, скалист и дълбок пролом, дълъг около 25 км. През 
него минава международното шосе София—Атина и жп. ли-
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ния София—Благоевград—Кулата. Кресненската клисура е из-
вестна с Кресненското въстание, избухнало на 17 октомври 1878 г. 
Кресненската клисура се нарича и Кресненско дефиле.

КРИ́ВА ВА́ЛТА — затлачено езеро от Плешката езерна група. 
При силни дъждове и бързо топене на снеговете се превръща в бла-
то, а при сушави години през него криволичи вада, откъдето мест-
ното население му е дало името.

КРИ́ВА РЕКА́ — 1) Ляв приток на р. Беговица. Води нача-
лото си от зап. склонове на вр.Кельо. Влива се в р. Беговица бли-
зо под Мечкина поляна. 2) Тече в зап. част на седловината Попови 
ливади, граница между Ср. и Ю. Пирин. Събира водите си от сев. 
изт. и ю. изт. склонове на върховете Свещник и Муторог. В начало-
то реката протича в сев. посока на изт. от главното било, а по-надо-
лу променя посоката си в зап.-ю. зап. и пресича билото. Тук се на-
блюдава интересното геоморфоложко явление, „обезглавяване на 
река”, защото нейният естествен път не е към долината на р. Стру-
ма, а към долината на р. Места. Името си е получила поради осо-
бената форма и посока на долината си.

КРИ́ВОТО Е́ЗЕРО — вж Тевно езеро.
КРОМИ́ДОВО — село (428 ж.) в състава на община с. Ма-

рикостеново. Лежи в изт. част на Петричката котловина на около 
200 м н. в. Предполага се, че името му произлиза от засаждането 
на много кромид лук. В К. се отглеждат тютюн, зеленчуци, фъстъ-
ци, царевица, праскови, грозде. Има телефонна връзка със с. Ма-
рикостеново, начално училище, читалище, кино, автобусни връзки 
с гр. Сандански (17 км) и гр. Петрич (23 км). Със съседните с. Ка-
патово (1 км) и с. Хърсово (2 км) е свързано с черни пътища. Най-
близка жп. гара е Ген. Тодоров (10 км).

КРУ́ШАТА —дърво в м. Св. Арахангел. Под голямата клонес-
та круша на 26 юни 1941 г. се изгради първата партизанска чета в 
България (вж Св. Арахангел, местност).

КРУ́ШЕ — обширни ливади близо до гр. Разлог, разположени 
между Бойков рид и местностите Ку-
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лата, Тишето и Калугерица. Заемат около 20 000 дка площ от Раз-
ложката котловина. В миналото тази площ бе обрасла с диворастящи 
храсти, леска и диви круши, които са дали названието й. През 1962 
г. с Разпореждане на МС местността бе обявена за образцово паси-
ще, изсечени бяха храстите, прокопани бяха напоителни и отводни-
телни канали.

КРЪ́СТЪТ на загиналата алпинистка Мариана Божинова. На-
мира се на зап. от х. „Бъндерица” сев. над гроба-паметник на алпини-
стите от народната армия. Божинова загина през август 1950 г.

КРЪ́СТЪТ на загиналите през април 1950 г. алпинисти Дими-
тър Нешев и Пею Харалампиев. Намира се по .пътеката от х. „Ви-
хрен” за вр. Вихрен сев. от извора, от който води началото си късият 
поток Елтепенската вода.

КУ́КЛА — връх на хребета Демирхан. На сев. зап. от него е вр. 
Листа поляна, а на ю. изт. вр. Черната скала. Най-близък населен 
пункт до вр. Кукла е с. Пирин (на ю. изт.).

КУ́КЛЕНСКО Е́ЗЕРО —вж Бегово езеро.
КУ́КЛИТЕ — връх (2687 м) на Каменишкото било. Разположен 

е между върховете Зъбът на сев.сев. изт., Голена на ю. и м. Солището 
на зап. Върховете Яловарника, Куклите и Голена носят общото име 
Трите върха. На сев.-сев. зап. от върха е красивото Бегово (Куклен-
ско) езеро, в което се оглеждат скалните зъбери — „кукли”, на сев. 
му отвесен склон. Сев. изт. от К. е превалът между него и вр. Зъбът.

КУ́ЛАТА — 1) Местност на седловината Предел. Тук е най-ви-
соката точка на седловината — 1142 м н. в. От К. се отделя чакъли-
рано шосе за м. Тишето. Местността е получила името си от гранич-
ната стражева казарма, построена тук през османското робство, от 
която сега има само следи. През август 1944 г. тук е зверски убито 
от жандармеристи 14-годишното овчарче Ванчо, което било неволен 
свидетел при убийството с измама на партизанина Асен Лагадинов, 
помощник-комисар на Пиринския отряд. Животът на Ванчо е отнет, 
за да се заличат следите на убийците. 2) Село в състава на община с. 
Марикостеново. Най-южното село в Пиринския край, съвсем близо 
до гръцката граница. Надморската му височина е около 200 м. Спо-
ред предание името
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си е наследило от турската кула, която се е издигала на най-високото 
място. Останки от нея не са известни. Селото се разраства след пе-
риода 1912—1913 г., когато много бежанци от Серско и Драмско на-
мират тук благоприятни условия за живот. В К. произвеждат тютюн, 
зеленчуци, праскови и други овощия. Има краве- и овцеферми, ТПК 
— обща, телефонна връзка с ПТТ станция с. Чучулигово (1 км), мо-
тел на Балкантурист, къмпинг, три ресторанта (Балкантурист, Сел-
коопа и жп.), читалище с киносалон за 200 души, основно училище. 
През селото минава международното шосе София—Атина. Разстоя-
нието до гр. Сандански е 22 км, до Благоевград 89 км, до гр. Петрич 
18 км, с които има автобусни връзки. В центъра на селото е крайна-
та гара на жп. линия София — Кул ата.

КУ́ЛАТА С ЧАСО́ВНИКА или Камбанарията с часовника. На-
мира се в двора на църквата „Св. Троица” гр. Банско. Строежът на 
кулата е дело на банскалията майстор Глиго Доюв. Построена е през 
1850 г. На върха на кулата има камбанария с часовник. Часовникът е 
направен от самоукия банскалия Тодор х. Радонов през 1865 г. Най-
напред той изработил като прототип дървен часовник. След като се 
убедил, че часовникът може да работи, изковал от желязо два часов-
ника. Единият, който биел всеки час, Радонов продал на Зографския 
манастир за 60 лири. Вторият часовник биел всеки четвърт час и е 
бил закупен от банскалии. И досега часовникът работи точно.

КУ́ЛИНА РЕКА́ —ляв приток на р. Еловица. Извира сев. изт. 
от вр. Пирин. Слива се с р. Малка Джинджирица и заедно със Стру-
гарска река и рилската р. Мравеница дава водите си на р. Еловица.

КУ́ЛИНОТО — местност в Сев. П. на ю. от седловината Пре-
дел. Тук е имало лагер на Пиринския партизански отряд. Над К. към 
вр. Пирин е пасло стадото на отряда от около 200 овце. Лятно време 
тук се организират пионерски лагери.

КУ́ЛСКА БЪРДЧИ́НА хребет в Сев. П., отделящ се от главно-
то планинско било при вр. Бутин. В началото има ю. посока, а след 
това завива на ю. зап. Отделя речните басейни,на Влахинска река 
от р. Плавилска.

КУ́ПЕНА — връх (1391 м) в Ю. П. на зап. от главното било. На 
сев. от него е вр. Сарапеля, на зап, вр.
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Св. Петър, на ю.-ю. зап. вр. Стамов чукар и Сухия връх. Н зап. от К. 
тече р. Бельовска.

КУ́ТЕЛО (Кутела) — 1) Връх (2908 м) в Сев. П. на сев. от вр. Ви-
хрен. Той е вторият по височина в Пирин и трети в България (след Му-
сала и Вихрен). Върхът е заострен, изграден от мрамор. Свързва се с 
вр. Вихрен чрез тревистата седловина Премката, а с вр. Бански Сухо-
дол — чрез Карстовия ръб. Гледан от Банско, той изглежда по-висок 
от събрата си Вихрен. По склоновете му расте еделвайс. На сев. изт. от 
върха се простира дълбок и тесен циркус, носещ неговото име, а на ю. 
и ю. изт. са се задълбали Големият и Малкият Казан. 2) Циркус, раз-
положен на сев. изт. от вр. Кутело. Страховит, дълбок и безводен цир-
кус, ограден откъм сев. зап. от Църномогилския чал, а откъм ю. изт. от 
хребета Палашица. Големите снежни натрупвания в горната му част 
дочакват новия сняг. По традиция ежегодно през август на снежна-
та преспа в циркуса физкултурното дружество на гр. Банско провеж-
да ски-състезания.

КУ́ШЕВ ЧА́РК — разположен на р. Малка Джинджирица ю. 
зап.-зап. от седловината Предел и ю. изт. от ресторанта. От Предел 
има трупчийски път, който през Кушев чарк и Минков чарк стига до м. 
Йотковото и оттам има пешеходна пътека за вр. Седелец и вр. Пирин.

КЪ́ЗДЕРВЕНТ — клисура, вж Момина клисура.
КЪРКИЙЦА — река, ляв приток на р. Струма. Образува се от ре-

ките Влахинска и Косовска, които се събират зап. от с. Влахи. Влива 
се в р. Струма на сев. от Гара Пирин.

КЪРКЪ́МСКА РЕКА́— малка и къса река, ляв приток на р. Де-
мяница. Събира водите на Къркъмския циркус и разположените в него 
езера. Местното население я нарича Къркъмската вода. Пътеката от 
гр. Банско за х. „Демяница” пресича К. р. по каменистото й корито ю. 
от м. Главите. След реката пътеката стръмно се изкачва през м. Гроз-
дето.

КЪРКЪ́МСКИ ЕЗЕРА́ — няколко езера, разположени в Къркъм-
ския циркус. Повечето са временни и през лятото се превръщат в мо-
чури. Заслужават внимание две от тях. Първото е по-малко и е разпо-
ложено на 1475 м изт.-ю. изт. от Тодорин връх. Има 2198 м н. в. Фор-
мата му е
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кръгла. Дълго е 96 м и широко 45 м. Дълбоко е 3 м и има площ 2,40 дка 
и обем 3400 куб. м. Второто езеро е по-голямо — 18,50 дка. То лежи 
по-ниско — на 2190 м н. в. Отдалечено е от Тодорин връх колкото пър-
вото езеро, но в изт. посока. Има неправилна форма с дължина 235 м и 
ширина 115 м. Максималната му дълбочина е 3,80 м и има обем 38 800 
куб. м. В езерата има пъстърва. К. е. се оттичат чрез Къркъмска река.

КЪРКЪ́МСКИ ЦИ́РКУС — циркус в Сев. П., разположен на изт. 
от Тодорин връх. В него сред клека лежат едноименните му езера, чии-
то води се изтичат чрез Къркъмска река. От много години в горите под 
циркуса няма дърводобив и той си е възвърнал девствеността. Сега 
наред с другите животни тук се срещат мечки. Циркусът и езерата му 
рядко се посещават от туристи.

КЪРКЪ́МСКИ ЧАЛ —връх в Сев. П. на изт. от Тодорин връх. 
Гледан от поляната Демяница, не се вижда заоблеността му, а изпък-
ва една стръмна и остра скала, наречена Върлата скала. От това някои 
именуват върха с името на скалата. На сев. зап. от К. ч. е разположен 
Къркъм-ският циркус и едноименните му езера.

КЪРЛА́НОВО — село (193 ж.) в състава на община гр. Мелник. 
Лежи в поречието на Сугаревска река сев. изт. от гр. Мелник. Главен 
поминък е тютюнопроизвод-ство, отглеждат малко зърнени култури. 
Селото има телефонна връзка с Мелник, начално училище. През К. 
минава шосето от гр. Мелник (5 км) за с. Сугарево (4 км) и с. Каши-
на. Близо до селото има много пирамиди, които природата е изградила 
от меки и ронливи терциерни пясъчници с варовита спойка. Високи са 
30—40 м и по красота и форма съперничат на Мел-нишките. Обявени 
са за защитен природен обект.

КЪ́ЩАТА, в която е бил роден Неофит Рилски (светско име Ни-
кола Бенин), първият български учител, се намира в гр. Банско непо-
средствено до черквата „Св. Троица”. В къщата сега живеят негови да-
лечни потомци с презиме Бенини. Пред къщата към ул. „Пирин” през 
1969 г. бе открит паметник на Н. Рилски. Има проект къщата да бъде 
реставрирана и превърната в музей.

КЪ́ЩА-МУЗЕЙ „Никола Йонков Вапцаров” — намира се на 
градския площад в Банско. В нея е роден, живял и възпитаван големи-
ят пролетарски поет и
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революционер Н. Й. Вапцаров. След 9 септември 1944 г. къщата бе 
реставрирана, разширена и превърната в музей. В него се съхраня-
ват редица лични вещи на поета, тетрадки, учебници, негови тво-
рения, снимки и др. В специална витрина е поставено най-голямо-
то отличие, с което Н. Вапцаров бе удостоен посмъртно — Почет-
ната международна награда на мира. Музеят е отворен през цяла-
та година и се посещава от стотици хиляди учащи и трудещи се от 
цялата страна. Към музея има щатни ексурзоводи, които запозна-
ват посетителите с живота и творчеството на Вапцаров.

КЪ́ЩА-МУЗЕЙ „Никола Парапунов” — къщата, в която е ро-
ден и живял организаторът на първата партизанска група в Бълга-
рия, се намира в Разлог. В музея са изложени снимки, лични вещи 
на Н. Парапунов. В малката стаичка на втория етаж е люлката, вър-
зана за тавана. В нея баба Муна, майка му, го приспивала с ре-
волюционни песни. Тя възпитавала бъдещия голям борец против 
фашизма и капитализма. Тук е и малкото миндерче, където Кольо 
след тайни нощни свиждания и нелегални срещи е почивал. На 
етажерка са подредени книги, речници, вестници. След дълги бор-
би с врага на 9 декември 1943 г. край пътя за Благоевград в м. Су-
хия андък членът на ЦК на партията и организаторът на партизан-
ското движение в Пиринския край Никола Парапунов падна про-
низан от вражески куршум.

КЬО́ШКА — буен карстов извор в подножието на Сев. П., на 
ю. зап. от гр. Разлог. Дава началото на Кьошка река.

Л
ЛАГОВЕ́ТО (Логовето) — местност в Сев. П. изт. и ниско под 

вр. Дисилица. Залесена е с млада иглолистна гора и брезички. На 
най-високата си част има триангулачна точка. В ю. част на мест-
ността са построени х. „Гоце Делчев”, сградите на селкоопа на с. 
Добринище с ресторант, хотел и магазин за хранителни продукти и 
предмети от първа необходимост (отворен целогодишно). В Л. има 
частни вили и над 100 дървени къщички на предприятия, използу-
вани за почивка през летния период. Л. се отделя на ю. от м. Инги-
лизовото чрез стръмно речно корито. Ю. и изт.
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части на местността се пресичат от шосето, което свързва с. Добрини-
ще с х. „Г. Делчев” и м. Голямата мочара.

ЛАДАРЕ́ВО — село (184 ж.) в състава на община с. Склаве. Раз-
положено е по десния бряг на р. Склавско дере. Надморската му висо-
чина е 500 м (за произхода на името му вж Ласкарево, село). През ос-
манското робство е носело името Горни Орман, а от 1934 г. носи се-
гашното си име. Тютюнопроизводство, лозарство, фуражни култури, 
овощарство. Свързано е с телефон със с. Склаве, има начално учили-
ще, построено през 1919 г. по пътя на самооблагането и инициатива-
та на комунистите в селото. Асфалтирано шосе го свързва със села-
та Ласкарево (1 км), Склаве, Делчево и гр. Сандански (15 км), с които 
има ежедневни автобусни връзки. Най-близка жп. гара е Дамяница (6 
км). В селото има паметни плочи на къщата на дядо Лазар Делията, в 
която се е водило сражение между турския аскер и четата на Яне Сан-
дански, и на убития през 1925 г. антифашист Никола Лазаров.

ЛА́КИНСКА РЕКА́ — вж Кременска река.
ЛАСКАРЕ́ВО — село (552 ж.) в състава на община с. Склаве. 

Разположено е по двата бряга на р. Склавско дере. До Балканската 
война се е казвало Ладарево, след нея започнали да го наричат До-
лни Орман, защото откъм сев. и ю. е заградено от гъста яворова гора 
(тур. орман). През 1935 г. погрешно се преименува със сегашното си 
име, което е било определено за съседното с. Горни Орман. Според 
старо предание в този край се заселили тримата братя Ладар, Ляскар 
и Склавчо, на чиито имена по-късно се нарекли трите села Ладарево, 
Ласкарево и Склаве, и трите в поречието на реката, която носи името 
на най-голямото от тях — Склавско дере. В Л. се произвеждат тютюн, 
грозде, мак, арпаджик, праскови. Развито е овцевъдството. Свързано е 
с телефон, има основно училище, читалище, помещаващи се в нова го-
ляма сграда. Съседни на него са селата Ладарево (1 км), Джигу-рово (3 
км) и Склаве (3 км). През селото минават автобуси за жп. гара Дамяни-
ца (7 км) и гр. Сандански. На зап. от селото е черквата „Св. Спас”, по-
строена на невисок хълм, обявена за исторически паметник. На 2 км 
от селото в м. Курилото има паметна плоча, която напомня, че тук през 
юни 1943 г. ОК на партията е взел решение за сформиране на парти-
занския отряд „Яне Сандански”. В селото са родени борците
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против османското робство Димитър Гущуров (Ормана) — дясната 
ръка на Яне Сандански, Атанас Танчев, Иван Даскалов, борците про-
тив фашизма и капитализма Веселин Баба-леев — партизански ко-
мандир, загинал на фронта, полит-затворникът Крум Милушев и др.

ЛЕВУ́НОВО— село (1314 ж.) в състава на с. Склаве. Разполо-
жено е на около 3 км изт. от р. Струма. Надморската му височина е 
около 150 м. Според местните жители има три теории за произхо-
да на името му: първо, понеже селото се намира наляво от р. Стру-
ма, второ, защото има формата на леген, и, трето, че през османското 
робство тук е живял някой си Левун бей. В Л. се произвеждат глав-
но тютюн, праскови, домати, грозде. Добре виреят смокини, бадеми, 
нарове, сусам, фъстъци. Селото има телефонна връзка със с. Склаве 
и гр. Сандански, здравна служба, аптека, читалище с кино. Свърза-
но е чрез шосета със селата Склаве (5 км), Дамяница (3 км), Делчево 
(3 км) и гр. Сандански (10 км). През селото минава международното 
шосе София — Атина. Автобусни връзки има с гр. Сандански, а рей-
сът на ТКЗС има ежедневна връзка с околните села и жп. гара Ген. 
Тодоров. Най-близка жп.гара е Дамяница (3 км по асфалтиран път). 
На около 1 км сев. зап. от Л. в м. Потока има 11 минерални извора.

ЛЕВУ́НОВСКИ МИНЕРА́ЛНИ И́ЗВОРИ — намират се в м. 
Потока на 1 км сев.зап. от с. Левуново. Надморската им височина е 
около 120 м и са близко край шосето София —Атина. Изворите са 11 
с температура от 35°С (изворите в пясъка) до 86°С (сондата). Няма 
изградена баня. Сондажният извор има бистра зода, без цвят, без ми-
рис и е приятна за пиене. Характеризира се като слабо минерализи-
рана, хипертермална, хидрокарбонатна, сулфатно-натриева, флуор-
на и силициева. До сондажния извор им; 20 дка оранжерии за дома-
ти и краставици.

ЛЕ́ШНИЦА—село (564 ж.) в състава на община гр. Сандански, 
разположено по двата бряга на р. Гогорица, ю. от гр. Сандански. На-
селението отглежда зеленчуци, тютюн, овощия. Има начално учи-
лище, читалище, телефонна връзка с гр. Сандански. На около 1,5 км 
зап. от селото минава международното шосе София — Атина.

ЛИВАДЕ́ТО — циркус, вж. Чаира.
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ЛИЛЯ́НОВО — село (259 ж.) в състава на община гр. Сандански, 

разположено по десния бряг на р. Санданска Бистрица на 400 м н.в. На-
селението на Л. се занимава с тютюнопроизводство, горско стопанство, 
в каменните кариери, каскада „Санданска Бистрица”. Л. има телефон-
на връзка с гр. Сандански, основно училище, в което се помещава и чи-
талището. На отсрещния бряг на реката е с. Стожа. През Л. минава ас-
фалтираното шосе от гр. Сандански (7 км) за курортната местност По-
пина лъка (11 км). На сев.изт. от селото са построени ВЕЦ „Лиляново” 
(1 км) и ВЕЦ „Попина лъка” (7 км) от водносиловата каскада „Сандан-
ска Бистрица”.

ЛИМА́НКОВИЦА — връх (1633 м) в Сев’ П. Намира се на раз-
клонението на Каменишкото било Таушан, което започва на ю. от Сте-
фанов връх.

ЛИ́ПЕВ ПОЖА́Р — местност на сев. зап. от х. „Гоце Делчев” на 
200 м зап. от м. Голямата мочара. На Л.п. е каптажът на водопровода за 
с. Добринище, дълъг към 13 км.

ЛИСИ́ЧЕТАТА — местност на близо 2 км ю. от гр. Банско. По-
край нея минава шосето за х. „Вихрен”. Част от местността е залесена с 
млади иглолистни насаждения.

ЛИ́СТА ПОЛЯ́НА — най-северният връх на хребета Демирхан от 
Каменишкото странично било. На ю. от него следват върховете Кула и 
Черната скала.

ЛИ́ШАВ РИД — хребет, вж Лишаув рид.
ЛИША́УВ РИД — хребет, отделящ се на изт. от вр. Саплиица. По-

знат е още под имената Лишав рид и Лисов рид.
ЛО́ВНА ХИ́ЖА.— намира се на сев. изт. от с. Лиляново покрай 

шосето от гр. Сандански за м. Попина лъка. Открита е през 1968 г. за 
нуждите на ловците и рибарите от окръга. На първия етаж има модер-
на люпилня за пъстърва, на втория са залата за другарски срещи и дру-
ги помещения, а на най-горния са стаите за отмора. Адрес: Ловна хижа, 
гр. Сандански.

ЛО́ЗЕНИЦА — село (361 ж.) в състава на община гр. Мелник. Раз-
положено е на десния бряг в средното течение на Мелнишката река. Тю-
тюнопроизводство, лозарство, овощарство — предимно праскови, овце-
въдство. Част от населението работи в рудник „Мелник”. Има теле-
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фонна връзка с Мелник и шосета до Мелник (3 км), с. Хотово (5 км), с. 
Виногради (2 км), начално училище, читалище, кино, автобусни връз-
ки с Петрич и Сандански. Отстои от жп. гара Дамяница на 12 км.

ЛО́КВАТА — езеро, вж Плешиво езеро.
ЛО́ПОВО — местност на сев. изт. от превала Солунски преслап 

и сев. изт. от вр. Листа поляна. Сев. от Л. минава пътеката от гр. Мел-
ник (с. Рожен, с. Сугарево) за х. „Пирин”. През Л. минава камионен 
път от Мелник за х. „Пирин”. На местността има няколко постройки 
на горското стопанство, в които винаги може да се намери подслон и 
магазин за хранителни продукти и предмети от първа необходимост, 
отворен целогодишно. От Л. за х. „Пирин” (1,15 ч.) води и добре мар-
кирана пътека.

ЛУШИ́Н — местност в поречието на р. Места на ю. изт. от с. До-
бринище. При Л. в р. Места се влива Безбожката река. Тук от реката 
вадят пясък и баластра за строителството в околните села.

ЛЪ́ЖНИЦА — село (1108 ж.) в състава на община с. Корница, 
разположено на изт. от седловината Тодорова поляна, на около 600 м 
н. в. Старите местни жители считат, че името му произлиза от „лъжа”. 
На времето от съседните села идвали хора да видят дали мястото е 
удобно за изграждане на ново село, като лъжели, че търсят места за 
обработка. Тютюнопроизводство и животновъдство — овце, кози, го-
веда. Около 70% от населението работи в горското стопанство. Село-
то има телефонна връзка и основно училище. С. Корница (сев.) е на 
около 4 км. Най-близка жп. гара е Добринище — 50 км. Л. е удобен 
изходен пункт за седловината Тодорова поляна, платото Добро поле 
и вр. Орелек.

ЛЪ́КИ — село (410 ж.) в състава на община с. Копривлен. Лежи в 
изт. склонове на Ю. П. На сев изт. от него е вр. Медната скала, на ю. с. 
Гайтаниново, на ю.-ю. зап. с. Тешово и на зап. вр. Св. Петър. Овощар-
ство, лозарство, тютюнопроизводство, животновъдство. Има автобус-
на връзка с гр. Г. Делчев (19 км). До с. Тешово по шосето е 4 км.

ЛЮ́БОВИЩА (Любовище)—село (263 ж.) в състава на общи-
на гр. Мелник. Разположено е на левия бряг на р. Говедарска в ю. ни-
ски разклонения на Каменишкото било на 600 м н. в. В Л. се произ-
веждат тютюн,
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грозде, ябълки. Има начално училище, читалище, медицински 
пункт. Отстои на 8 км от гр. Мелник, на 5 км от с. Кърланово и на 
1 км от с. Рожен. Най-близка жп. гара е Дамяница (30 км). На око-
ло 1,5 км зап. от Л. са Роженският манастир и гробът на Яне Сан-
дански. На 3 км от селото в м. Лютата четата на Сандански е изби-
ла турски жандарми.

ЛЮБО́ВКА — село (282 ж.) в състава на община с. Склаве. 
Лежи ю. зап. от вр. Соколова скала на Каменишкото било между 
двата главни притока, образуващи р. Склавско дере. По-близко е до 
десния приток. Надморската му височина е 500 м. Произвеждат се 
тютюн, грозде, житни култури. Има здравен пункт, читалище, теле-
фонна връзка със с. Склаве. Свързано е чрез шосе със с. Ладарево 
(5 км) и с. Бождово (4 км) и с пътища със с. Джигурово (7 км) и с. 
Долени (7 км). Жп. гара Дамяница е на 15 км. През 1918 г. в селото 
се е образувала комунистическа група от 18 членове. Изборите през 
1922 г. се спечелват от комунистическата партия, но на 10 април с. 
г. ръководството на групата от 5 души: Георги Мицев Пенчев, кмет 
на общината, Костадин Марков Михайлов, Георги Якимов Тинчев, 
Георги Якимов Маджаров и Георги Стоянов Тичев биват убити от 
бандата на ВМРО в м. Горно Тодорово, Кашинско землище. При-
знателното население е поставило в селото плоча в памет на заги-
налите. На 7 км сев. изт. от селото е красивата м. Златиница.

М
МА́КЛИЩА — местност на ю. зап. от гр. Банско. Разположе-

на е в сев. изт. подножие на Котешки чал.
МАЛЕ́НКОТО ГЬО́ЛЧЕ —езеро, вж Маленкото езеро.
МАЛЕ́НКОТО Е́ЗЕРО (Маленкото гьолче) — отстои на 1280 

м ю. изт. от вр. Каменица. Надморската му височина е 2332 м. Има 
форма на круша с приблизителни размери 200 м дължина, 75 м ши-
рина и площ 6,6 дка.

МА́ЛКА ДЖИ́НДЖИРИЦА — 1) Хребет в Сев. П., спускащ 
се на сев. към седловината Предел. Хребетът е вододел на реките 
Малка Джинджирица и Сабина. 2) Връх, вж Плешки връх. 3) Река. 
Началото и́ започва сев. от Даутов връх. Слива се с р. Кулина и за-
едно с реките Валя-
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вица, Стругарска и рилската Мравеница дават водите си на р. Елови-
ца. 4) Природен резерват в сев. склонове на Пирин на сев. от Даутов 
връх. Обхваща 68,3 ха гори от бяла мура с възраст над 600 г. Надмор-
ската му височина е от 1900 до 2000 м. Обявен е за резерват със запо-
вед №2203 от 30 септември 1962 г. на Главно управление на горите.

МА́ЛКА КА́МЕНИЦА —връх (2670 м), първият връх на Каме-
нишкото било. На ю. от него е вр. Каменица, а на сев. Кралевдвор-
ската дясна порта. Според проф. Ж. Радев той се нарича Острица, а 
според проф. Г. Георгиев през 1938 г. е преименуван от група турис-
ти на вр. Смирненски. През 1958 г. на върха бе поставен железноре-
шетъчен стълб от туристите на завода за метални конструкции „Хр. 
Смирненски”, София.

МА́ЛКА СТРА́ЖА — връх, вж Стражите.
МА́ЛКА ТОДО́РКА — връх (2710 м) в Сев. П., разположен на 

Тодориното било сев. от вр. Василашки чукар. Между последния и 
Малка Тодорка е Превала на Малка Тодорка.

МА́ЛКИ ЦАЛИ́М — село (115 ж.) в състава на община гр. Сан-
дански, разположено високо на сев. зап. над горното течение на р. Го-
горица. Има 800 м н. в. На изт. от него е с. Бождово, на сев. зап. с. Го-
лем Цалим. В М. Ц. се отглеждат тютюн, ябълки, сливи, орехи, кес-
тени, черници, овце и малко кози. Има начално училище и телефонна 
връзка и шосе до гр. Сандански, минаващо през с. Дебрене.

МА́ЛКИЯ ВИ́ХРЕН —връх, вж Муратов връх.
МА́ЛКО СПА́НО ПО́ЛЕ —циркус в ю. зап. склонове на Сев. П. 

Огражда се от билната линия на върховете Башлийски чукар, Бънде-
ришки чукар и Спанополски чукар. В него е разположено Малкото 
Спанополско езеро. На ю. зап. от циркуса се издига Атмегдан.

МА́ЛКО СПАНАПО́ЛСКО Е́ЗЕРО — единственото езеро в 
едноименен циркус на 2368 м н. в. Отстои на 775 м зап.-ю. зап. от 
вр. Башлийски чукар. Има продълговата форма с дължина 125 м, ши-
рина 75 м и площ 5.10 дка. Езерото е плитко. Нарича се и Атмегдан-
ско.

МА́ЛКОТО Е́ЗЕРО — вж Маленкото езеро.
МА́ЛКОТО КО́НЧЕ — скалист и тесен ръб на главното било в 

Сев. П. между вр. Джано и вр. Ченгелчал.
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Някои туристи наричат този ръб така поради теснината, наподобя-
ваща Кончето на Карстовия ръб.

МАЛОКА́МЕНИШКИ ЕЗЕРА́ — група от около 20 постоян-
ни и временни езера. Носят името на вр. Малка Каменица. Казват 
се и Мозговишки, защото дават водите си на р. Мозговица, и Бе-
леметски, на името на циркуса, в който са разположени. Най-голя-
мо и най-високо е Тевното (вж). За някои езера от групата (без име-
на) има данни. Езерото, разположено на 850 м ю. зап. от вр. Мо-
мин двор и на 325 м ю. изт. от Тевното езеро, е на 2453 м н. в. Има 
форма на триъгълник. То е дълго 130 м, широко 107 м и е с площ 
6,90 дка. В него се изливат водите на Тевното езеро. Езерото, което 
е на 1050 м ю.-ю. зап. от вр. Момин двор, е продълговато с дължи-
на 70 м, ширина 32 м и площ 1,80 дка. Дълбоко е 1,20 м и има обем 
800 куб. м. Събира водите на езерата над него. Второто по големи-
на езеро от групата е разположено на ю. от Тевното езеро на 2375 
м н. в. То е силно удължено — дълго е 270 м, широко 80 м, дълбо-
ко 2,30 м и има обем 11 500 куб. м.

МА́ЛЪК ГАЗЕ́Й — северният връх на Газейския хребет. В ю. 
част на хребета е вр. Голям Газей. Гледани от поляната Демяница, 
двата върха изглеждат като два грамадни самостоятелни купола, а 
от Василашкия циркус вр. Малък Газей няма ясно очертание.

МА́ЛЪК КАЗА́Н — циркус, вж Казаните.
МА́ЛЪК МАНГЪ́РТЕПЕ́ (Малък Полежан и Бански Мангър-

тепе) — връх (2820 м) в Сев. .П. Разположен е на Полежанското 
било на ю. зап. от вр. Полежан. Между ю. му склонове и последно-
то най-сев. връхче на Дженгалския гребен е Дженгалската порта.

МА́ЛЪК ПОЛЕЖА́Н — връх, вж Малък Мангъртепе.
МА́ЛЪК ТИПИ́Ц — връх на изт. от вр. Типиц. В някои скици 

е отбелязан като Василашки чукар.
МАНГЪ́РТЕПЕ́ — връх, вж Полежан.
МАНГЪ́РТЕПЕ́НСКИ ЦИ́РКУС — вж Полежански циркус.
МА́РЕВО — река, начален приток на Корнишка река. Събира 

водите си от сев. изт. склонове на седловината Тодорова поляна. От 
с. Корница взима нейното име.
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МАРИКО́СТЕНОВО — село (1396 ж.) в поречието на р. Струма 

на около 2 км изт. от нея и на около 1,3 км от международното шосе 
София—Атина. Според легенда в селото живяла хубавицата Мария, 
която се омъжва за обичан от нея младеж. Обаче между бащите им 
имало свади за владението на земи. Бащата на Мария, огорчен от бра-
ка, я убива и заравя извън селото. Кучетата разровили гроба и разне-
сли костите й из селото. Жителите, потресени от жестокостта на баща-
та и от разнесените Мариини кости, започнали да наричат селото Ма-
рикостеново. Селото е общински център. Известно е с производството 
на тютюн, ранни домати, праскови, грозде. Отглеждат се овце и гове-
да, птици. Има ПТТ станция, здравна служба, аптека, основно учили-
ще, читалище, кино, ресторант. На около 2 км сев. зап. от селото има 
термални извори. Свързано е с асфалтови шосета със селата Катунци 
(12 км), Левуново (10 км) и градовете Петрич (18 км) и Сандански (18 
км). Има редовна автобусна връзка с околните села и градове.

МАРИКО́СТЕНОВСКИ МИНЕРА́ЛНИ И́ЗВОРИ — термални 
извори на около 2 км сев. зап. от с. Марикостеново. Наблизо минава 
международното шосе София—Атина. Наблизо са и жп. гарите Ген. 
Тодоров и Марикостеново. Минералните извори са над 20 с общ де-
бит 200 л/мин. Водите на стария каптаж имат дебит 72 л/мин и темпе-
ратура 58,1° С. Новият сондажен извор е с дебит 550 л/мин и темпе-
ратура 62° С. Тези два извора снабдяват старата и новата баня, при ко-
ято има целогодишен хотел с 90 легла, пералня, и служат за питейни 
и домакински нужди. Изворите в калното находище (Гьола) имат де-
бит около 450 л/мин. Водата на двата сондажни извора е бистра, без-
цветна, без мирис и е приятна за пиене. Всички извори поддържат ви-
соко флуорно (от 8 до 10 мг/л) и метасилициево съдържание. Водата е 
хипертер-мална, хидрокарбонатна, сулфатно-натриева-флуорна и си-
лициева. Минералната вода и лечебната кал са известни и в чужбина. 
Лекуват много добре артро-ревматични заболявания, ишиас, лумбаго, 
състояния след костни счупвания, хронични възпалителни заболява-
ния на жлъчните и пикочните органи, хронични възпалителни заболя-
вания и функционални разстройства на женските полови органи.

МА́РИНО ПО́ЛЕ —село (484 ж.) в състава на община с. Мари-
костеново. Разположено е на левия
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бряг на р. Струма близо до гръцката граница. Има 72 м н. в. Населе-
нието произвежда домати, тютюн, фъстъци, отглежда лозя и праско-
ви, овце. Има телефонна връзка с ПТТ станция с. Чучулигово (1 км), 
здравен пункт, читалище и кино с 200 места, начално училище, 4 дка 
парк. През селото минава международното шосе София—Атина. От-
стои от гр. Петрич на 12 км и от гр. Сандански на 20 км. Жп. гара Ку-
лата е на 2 км, а в селото има жп. спирка.

МЕ́ДНАТА СКАЛА́ — връх (1029 м) на изт. разклонения на Ю. 
П., на сев. от него е вр. Св. Елена, а на ю. зап. с. Лъки.

МЕ́ЛНИК — най-малкият град (507 ж., 1970 г.) в България. Раз-
положен е в дълбоките пясъчни долини на реките Мелнишка и Рожен-
ско дере. Известен е със заобикалящите го пясъчни пирамиди, бито-
ви къщи, по-интересни от които са Кордопуловата, Пашовата (Ибра-
хим беювата), строена през 1815 г. Тя е с изключителна стойност като 
дело на български майстори строители и резбари и е превърната в му-
зей за историята на Мелник. На близо 30 мин. на ю. от града в м. Св. 
Никола личат развалините от крепостта палат на деспот Слав Мел-
нишки, болярин на Мелнишката област по времето на Самуил. Гра-
дът е свързан чрез асфалтирано шосе с международния път София—
Атина, отделящо се от него ю. изт. от с. Делчево. Има автобусни връз-
ки с гр. Сандански (20 км) и София. Мелник има интересно историче-
ско минало. В царството на Самуил е бил важен военен център. През 
1014 г. бил превзет с хитрост от Василий II. През османското робство 
се прочул с винарските си изби,издълбани в пясъчниците. Заселение-
то му се е радвало на богатство и благоденствие. През време на война-
та (1912 г.) цветущият Мелник е опожарен. Българо-гръцката граница 
прерязала връзките му със Сер, Струмица, Солун и Бяло море.Запо-
чнал упадък и разорение. От някогашния 18 000-хиляден град не ос-
танало нищо. Данните за последните 40 г. са следните: 1926 г. — 722 
ж., 1934 г. — 552, 1946 г. — 472, 1956 г. — 522 и 1965 г. — 553 жите-
ли. Сега населението му се занимава с лозарство, овощарство и тю-
тюнопроизводство. В града има туристическа спалня с 80 легла, отво-
рена целогодишно, ресторант, училище, ново модерно читалище с ки-
носалон, участъкова болница, аптека, поща. Интересът към Мелник е 
голям. Посещава се много, включително и от чужденци. На
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1,15 ч. от града се намират Роженският манастир и гробът на Яне Сан-
дански. Най-близка хижа е „Пирин” — на около 6 ч. пеш. С превозно 
средство до м. Лопово и оттам до хижата е 1,15 ч.

МЕ́ЛНИШКА РЕКА́—ляв приток на р. Струма. Образува се от 
реките Доленска и Сугаревска, вливащи се една в друга между с. Су-
гарево и гр. Мелник.

МЕ́ЛНИШКИ ПИРАМИ́ДИ — едни от най-интересните природ-
ни скулптури в нашата страна и желан за посещение обект както от 
наши, така и от чуждестранни учени и туристи. Намират се край и в 
околностите на Мелник и заемат площ 84,9 ха. Обявени са за природ-
на забележителност (Заповед № 2607/1960 г. на Главно управление на 
горите). Основата на Мелнишкия район е изградена от сивобели плио-
ценски пясъци, примесени с глинесто-песъчливи прослойки. Под раз-
рушителното действие на реките Мелнишка и Роженско дере и прито-
ците им речните легла се врязали дълбоко в слабо споените пластове. 
Водата, топлината, студът и ветровете са изваяли своеобразни пирами-
ди с най-различни причудливи форми и очертания на готически храмо-
ве, колони, гъби, игли, гребени и др.

МЕ́СТА — 1) Река, чиято долина е източна граница на Пирин. В 
миналото се наричала Карасу (тур. черна вода). Извира от Рила. До-
лината й е типична със своите разширения и стеснявания. При проло-
ма Момина клисура склоновете й стават почти отвесни. След това към 
гр. Г. Делчев долината се разширява. Успоредно на реката минава шо-
сето от с. Добринище за гр. Г. Делчев. Дълга е 126 км (до границата с 
Гърция), има водосборна площ 2767 кв. км, наклон 14,70°/00. 2) Село 
(344ж.), разположено на 660 м н. в. по десния бряг на р. Места, на която 
носи името. От 1965 г. е признато за отделно населено място и е център 
на община с 5 съставни села: Кремен, Обидим, Гостун, Осеново и Фи-
ли-пово. Тютюнопроизводство и овцевъдство. Селото има ПТТ стан-
ция, ресторант, здравна служба, аптека, основно училище, кино. През 
него минава шосето Благоевград—Добринище (14 км) — Г. Делчев (30 
км), с които има автобусни връзки. Свързано е с черни пътища със със-
тавните села (7 до 10 км). Най-близка жп. гара е Добринище.

МЯ́СТОТО, където е била родната къща на Паисий Хилендарски, 
се намира в гр Банско на уличката
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зад туристическата спалня на ЦСПС. Мястото е оградено с дърве-
на ограда, а в средата на малка градинка има камък с надпис.

МЕХО́МИЙСКА КОТЛОВИНА́ —вж Разложка котловина.
МЕХО́МИЙСКИ СУХОДО́Л — връх, вж Разложки Сухо-

дол.
МЕХО́МИЯ — град, вж Разлог.
МЕ́ЧА ДУ́ПКА — пещера на ю. зап. от гр. Разлог. Отстои на 

около 300 м от м. Изворите. Представлява тясна и дълбока пеще-
ра.

МЕ́ЧА ПОЛЯ́НА — вж Бъндеришка поляна.
МЕ́ЧЕ ЧЕСА́ЛО — рът на хребета Палашица, обрасъл с игло-

листна гора. През М. ч. минава немаркирана пътека от гр. Банско, 
Долните и Горните чучури, излиза в ю. зап. край на Дългата поля-
на и продължава за х. „Бъндерица”. Носи името си от скалното сте-
снение по пътеката, на което мечките се „чешели”.

МЕЧКА́РКА — местност в Сев. П. в ю. зап. склонове на Ка-
менишкото било. Намиращите се на нея извори с дебит 420 л/мин 
са каптирани за водоснабдяването на гр. Сандански.

МЕ́ЧКИНА (Меча) ПОЛЯ́НА — разположена е в горната 
част от долината на Крива река зап. от х. „Беговица”. През нея ми-
нава камионният път от м. Попина лъка за х. „Беговица” през м. 
Туричка черква. На поляната през лятото има мандра.

МЕЧКУ́Л —село (153 ж.) в състава на община с. Брежани. 
Лежи в зап. склонове на планината на около 600 м н. в. През нето 
тече едноименна река. Близо до селото по посока на Кресненска-
та клисура се намира скалата „Мечница”, под която има меча дуп-
ка. Името на селото е свързано с тази скала. Тютюнопроизводство, 
отглеждане на овце и говеда, ябълки и сливи. Има телефонна връз-
ка с ПТТ станция с. Брежани, начално училище и читалище. Свър-
зано е с черни пътища със селата Сенокос, Кресна и Брежани (7 
км).

МЕЧКУ́ЛСКА РЕКА́ —ляв приток на р. Струма, Горната й 
част се нарича Сенокоска и събира водите
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си зап. от вр. Пирин между хребетите Попово бърдо и Сулуница. 
Преминава през селата Сенокос и Мечкул.

МИ́НКОВ ЧА́РК — местност на ю. зап. от Предел. През нея 
тече Алексова река. От Предел до нея води трупчийски път, мина-
ващ през Кушев чарк. От М. ч. пътят продължава за м. Йотковото.

МИ́ТРОВО Е́ЗЕРО — красиво и дълбоко езеро, разположено 
в добре оформен циркус-фуния на 1175 м зап. от вр. Ченгелчал и на 
изт. от вр. Малка Каменица. Има 2291 м н. в. То е с приблизителни 
размери 275 м дължина, 200 м ширина и площ 34,70 дка. От него 
изтича един от началните притоци на Демиркапийската река. На 
сев. от езерото минава пътеката от х. „Пирин” през Кралевдворска-
та дясна порта за Белемето. М. ез. заедно с Аргировото са познати 
под името Демиркапийски езера. Някои ги наричат и Влашки.

МЛА́КИТЕ — местност в Сев. П. зап. от Попови ливади. Тук 
е убит Яне Сандански от хората на Фердинанд Кобургготски. На 
лобното му място е издигнат скромен паметник.

МОГИ́ЛАТА — връх (1301 м) в Сев. П. зап. над м. Долна Га-
жаница. На връхнатг си точка има триангулачна пирамида. Ю. му 
склонове се сечат от камионен път, известен под името Плански.

МО́ЗГОВИЦА — река, ляв приток в р. Башлиица. Събира во-
дите на езерата и другите води на циркуса Белемето. Тече в зап. 
посока. Легендата говори, че някъде около 1850 г. в гъстите гори 
по долното течение на Мозговица Благо Лазаров Тодев (кир Благо) 
заедно с чета смели банскалии избили турската банда — хайти на 
Индже Хюсеиновия брат, която отвлякла две банскалийчета. През 
1942 г. в долината на Мозговица се е състояла околийска партий-
на конференция на бившата Светиврачка околия, проведена от Н. 
Парапунов, Арсо Пандурски, Ив. Козарев. Водите на Мозговица се 
обхващат в каскада „Санданска Бистрица”.

МО́ЗГОВИШКА ПО́РТА — вж Превалска порта.
МО́ЗГОВИШКИ ЕЗЕРА́ — вж Малокаменишки езера.
МО́ЗГОВИШКИ ХРЕ́БЕТ —планински ръб на зап. от Пре-

валска порта. Отделя речните долини на
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реките Чаирска и Мозговица. Личен връх на хребета е Мозговиш-
ки чукар.

МО́ЗГОВИШКИ ЧУКА́Р — връх (2605 м), най-високият на 
Мозговишкия хребет. На връхната си точка има триангулачна пи-
рамида.

МО́МЕНЕЦ — хребет на сев. зап. от вр. Синаница.
МО́МИН ВРЪХ — връх (2480 м) на Синанишкото било, поч-

ти на ю. и непосредствено до вр. Синаница, от който се отделя чрез 
малък скалист процеп. На сев. изт. от Момин връх следва скалист 
гребен, който завършва при Синанишката порта. Сев. зап. склон 
на върха е 200-метрова отвесна мраморна стена, обект за катераче-
ство (IV „а” кат. на трудност). Първото изкачване направиха на 21. 
VIII. 1950 г. П. Москов и Ал. Хижов.

МО́МИН ДВО́Р —връх (2723 м) на главното било между вр. 
Валявишки чукар и вр. Кралев двор. На сев. от него се отделя стра-
ничното Полежанско било. По сев. му склонове до късно лято се 
задържат снежни преспи, които отдалеч имат вид на хубаво изпра-
но „момино пране”, простряно в „момин двор”. Според легенда 
бог Перун имал млада и хубава сестра, която живеела и се къпела 
край Самодивските езера под вр. Кралев двор. Тук белела платната 
си и ги простирала по терасите на върха, на „момините двори”.

МО́МИНА КЛИСУ́РА —пролом на р. Места, който започва 
след вливането на Добринищката река в р. Места и продължава до 
Гоцеделчевската котловина. Проломът е рядко живописен. В най-
тясната му част има останки от римска крайпътна стражева стан-
ция (вж Момина кула). В миналото се е наричала Къздервент.

МО́МИНА КУ́ЛА — останки от крайпътна стражева станция 
от римско време върху десния бряг на р. Места. По-късно турци-
те са пристроили крепостни стени за охрана на пътя от Разложката 
котловина за Бяло море. Според легенда тук геройски се е сражава-
ла с турците млада девойка от Неврокоп. Когато видяла, че много-
бройният турски аскер ще превземе кулата, за да не попадне жива 
в ръцете им, се хвърлила от нея. Оттогава кулата се казва Момина, 
а проломът Момина клисура.
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МОРА́ВИЦА — връх на разклонението от вр. Седелец на зап.
МОЧУ́РИШКА РЕКА́ — води началото си от сев. зап. скло-

нове на хребета Плавилото. Заедно с десните си притоци Невързум-
ско дере, Герилковец и Катраница образуват Ощавската река.

МРА́МОРНА КАРИЕ́РА в Демянишката долина. Отстои на 
15 мин. ю. от м. Тодорова орница. Над кариерата се издига вр. Гра-
дището. Добиват се мраморни плочи за облицовка и тротоарни на-
стилки. Покрай нея минава пътеката от Банско за х. „Демяница”.

МУ́РАТА — връх (1900 м) в Ср. П. на ю. изт. от Тодорова по-
ляна. Обрасъл е с гори от бяла мура, откъдето носи името си. На ю. 
изт. от него по главното било е вр. Сеното.

МУРА́ТОВ ВРЪХ — връх (2669 м) на главното било между 
вр. Овинати и гребена Дончови караули. Има вид на четиристен-
на пирамида и прилича на вр. Вихрен, поради което някои го нари-
чат Малкия Вихрен. На сев. и ю. изт. се простира главното било, на 
сев. зап. се отделя хребетът Гредаро, а на ю. зап. страничното Си-
нанишко било. Между Муратов връх и гребена Дончови караули е 
Бъндеришката порта.

МУРА́ТОВИ ЕЗЕРА́ — група от четири езера, разположени 
във вторичен циркус на Бъндеришкия под Муратов връх. Най-го-
лямо от тях е Овинатото (вж). Другите езера са малки. Покрай Му-
ратовите езера минава пътеката от Бъндеришката долина за цирку-
са Голямо Спано поле.

МУРА́ТОВО Е́ЗЕРО — вж Овинато езеро.
МУСО́МИЩА —село (2439 ж.) в състава на община гр. Г. 

Делчев. Разположено е на ю. изт. от гр. Г. Делчев на 500 м н. в. Жи-
телите му считат, че името му произлиза от гръцката дума „ме-
сос” в смисъл на разделяне селото на две половини от местната 
река. Има ПТТ станция, основно училище, здравна служба, аптека, 
детски ясли, читалище с кино. Тютюнопроизводство, отглеждат се 
овце, овощия — ябълки, сливи, грозде. С гр. Г. Делчев е свързано 
с шосе (4 км) и има с него автобусни връзки. Най-близка жп. гара е 
Добринище (44 км). На 1 км от селото в м. Топлика има
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около 10 минерални извора и два примитивни открити басейна. 
На 1 ч. от селото в подножието на Пирин има останки от римска-
та крепост „Судинград.”

МУСО́МИЩКИ МИНЕРА́ЛНИ И́ЗВОРИ — около 10 мине-
рални извора в м. Топлика на 1 км ю. изт. от с. Мусомища. Водата 
е бистра и приятна за пиене. Характеризира се като слабо минера-
лизирана, хипотермална, хидро-карбонатна и калиева. Минерална-
та вода лекува функционални разстройства на нервната система — 
неврози, неврастения и дори психастения.

МУТОРО́Г — връх (1970 м) в Ю. П., вторият по височина в 
този дял. Целият е обрасъл с гори. На сев. от него са Попови лива-
ди, на сев. зап. вр. Свещник — първенецът на Ю. П.

МЪРТВА́ ПОЛЯ́НА — местност на 3 км ю. зап. от Банско на 
около 1000 м н. в. През нея минава пътеката от Банско по Бънде-
ришката долина за х. „Бъндерица”. В местността има 3 минерал-
ни извора (вж Бански минерална извори). В ю. край на М. п. е по-
ляната Борова ливада.

МЪ́ТНИЦА — река, десен приток на р. Места. Събира водите 
си от изт. склонове на Ю. П. Тя е най-значителният приток на Мес-
та, извиращ от Ю. П. М. е част от южната граница на Пирин.

Н
НАРО́ДЕН ПАРК „ВИ́ХРЕН” — вж Вихрен (3).
НЕВРОКО́П — град, вж Гоце Делчев (1)
НЕВРОКО́ПСКА КОТЛОВИНА — вж Гоцеделчевска кот-

ловина.
НЕВРОКО́ПСКА РЕКА́ — десен приток на р. Места. Извира 

от Попови ливади, тече по дълбоко корито, минава през гр. Г. Дел-
чев и се влива на около 4 км изт. от града. Дълга е към 15 км.

НЕВЪРЗУ́МСКО ДЕРЕ́ — река в Сев. П. Извира зап. от Ка-
менишки връх. Неин по-голям приток е р. Каменишко дере (де-
сен). Влива се в р. Мочуришка.
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НО́ВО КОНОМЛА́ДИ — село (421 ж.) в състава на община с. 

Марикостиново. Разположено е в ю. изт. част на Петричката котлови-
на на около 1,2 км изт. от международното шосе София—Атина. Ста-
рото му име е Нови чифлик. Около 80% от населението му през пери-
ода 1914—1927 г. се е преселило от с. Кономлади, Костурско, Гърция, 
и затова през 1934 г. е преименувано със сегашното си име. В селото 
се произвеждат тютюн, домати, праскови, грозде — винени и десерт-
ни сортове. Развито е животновъдството. Селото има телефонна връз-
ка, здравен пункт, читалище, начално училище. С международния път 
е свързано с шосе (2 км). Автобусни връзки има с гр. Сандански и гр. 
Петрич. Селото е дало борците против османското иго Цило Коном-
ладски, Хр. Цветков, Ан. Котев.

НО́ВО ЛЕ́СКИ — село (660 ж.) в състава на община с. Копри-
влен. Лежи в изт. стръмни склонове на Ю. П. на около 1000 м н. в. На 
сев. зап. от него се издига вр. Острец (1098 м н. в.), а на ю. зап. вр. Св. 
Дух (Лесковски връх, 1412 м н. в.). До 1930 г. носи името Лески (Ляс-
ки). Според местните жители тук се заселили заедно със стадата си под 
една голяма леска двама братя, избягали от османски гонения. Посте-
пенно на това място се изградило село, което взело името на леската. В 
Н. Л. произвеждат тютюн, пшеница, ръж, развъждат овце и кози. Село-
то има училище, читалище с кино, телефонна връзка със с. Копривлен, 
автобусни връзки с гр. Г. Делчев (6 км) и селата Копривлен, Парил, 
Илин-денци, Лъки. До жп. гара Добринище разстоянието е 50 км.

НО́ВО ХО́ДЖОВО — село (434 ж.) в състава на община с. Катун-
ци, разположено по десния бряг на р. Пиринска Бистрица наблизо до 
гръцката граница. През турско е носело името Ходжовски чифлик, за-
щото спадало в територията на чифлика на някакъв ходжа. След вой-
ната през 1912 г. и прокарването на новите граници половината от зем-
лището и самото село са включени в границите на Гърция. Тормозе-
но от гърците, през 1925 г. почти цялото население напуща селото и се 
заселва в българската половина на землището. Първите постройки на 
преселниците били колиби от ръженица и ламарина и новоизграденото 
село се казвало Ходжовски колиби. Трудолюбивите селяни бързо замо-
гнали, построили хубави къщи и преименували селото Ново Ходжово 
за разлика от „старото” Ходжово на гръцка територия.
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В Н. X. произвеждат тютюн, праскови, грозде, ябълки, люцерна, 
отчасти житни култури. Има телефонна връзка, здравен пункт, на-
чално училище, читалище, обществена стая за нощуване с 4 легла. 
Свързано е чрез шосета със селата Долно Спанчево (3 км), Враня 
(9 км), Катунци (10 км), Чучулигово (4 км), Кулата (5 км) и градо-
вете Петрич (20 км) и Сандански (28 км) и има редовни автобусни 
връзки. Жп. гара Кулата е на 5 км.

О
ОБЕ́ШЕНИК (Обесеник) —връх на последните издънки на 

разклонението от вр. Пирин на сев.-сев. зап. На сев.-сев. зап. от 
него е вр. Църна могила, а на ю. е вр. Седелец.

ОБИ́ДИМ — село (801 ж.) в състава на община с. Места. Раз-
положено е на платовидна заравненост. Селото се е образувало от 
няколко съседни махали, които решили да се съберат на едно мяс-
то, да се „обединят”. След обединението си нарекли селото Оби-
дим. Основен поминък на населението е тютюнопроизводството. 
Селото има телефонна връзка със с. Места, основно училище, чи-
талище. Свързано е с камионни пътища със с. Добринище (22 км, 
жп. гара) и с. Места (7 км), откъдето има автобусни връзки за гр. Г. 
Делчев, Благоевград, София. О. има завидно историческо минало. 
През Илинденското въстание четници обсаждат казармата и учи-
лището, избиват много турци. За отмъщение турците запалват О. и 
съседното с. Кремен. През съпротивата на 7 февруари 1941 г. край 
селото е устроена засада за залавянето на Иван Козарев. След крат-
ка борба Козарев успява да избяга, но носената от него нелегална 
литература е заловена. От този момент Козарев преминава в неле-
галност и става първият български партизанин.

ОБИ́ДИМСКИ БУРУ́Н — връх, вж Карабурун
ОВИНА́ТИ ВРЪХ — висок 2600 м. Нарича се и Хвойнати от 

хвойната (овина по банскалийски), с която са обрасли част от скло-
новете му. Намира се на главното било между вр. Вихрен, от кой-
то го отделя седловината Кабата, и Муратов връх. През 1950 г. от 
О. в. към циркуса Ка-
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бата падна лавина, която отне живота на планинарите Д. Нешев и 
Пею Харалампиев, участници в експедиция за изучаване лавините 
в този край. На ю. от върха, преди билото да започне да се издига 
към Муратов връх, е Влахинският превал.

ОВИНА́ТО Е́ЗЕРО (Хвойнато, Муратово) — най-голямото от 
четирите езера, разположени във вторичния Муратов циркус. На-
мира се на 2230 м н. в., дълго е 133 м, широко 114 м с максимална 
дълбочина 3,20 м. Има площ 12,3 дка и обем 22 700 куб. м.

ОВИНА́ТСКИ (Хвойнати) ЕЗЕРА́ — наричани и Муратови. 
На брой са 4 — едно по-голямо и три малки. Разположени са в пли-
тък вторичен циркус южно от върховете Овинати и Муратов. По-
голямото езеро се нарича Овинато. Спадат към Бъндеришката ез-
ерна група.

О́ВЧА ПОЛЯ́НА (Овчи чал)— разположена на 2450 м н. в. 
Представлява денудационна повърхност на хребета, спускащ се на 
изт. от Тодорин връх. Нарича се Овча от многобройните овчи ста-
да, които пасат на нея до късно лято.

О́ВЧИ КЛА́ДЕНЕЦ — извор до една стара, изоставена пъте-
ка зап. от вр. Усипо. Водата е много студена и приятна за пиене. В 
околността на извора в изобилие растат черни боровинки.

О́ВЧИ ЧАЛ — поляна, вж Овча поляна.
ОКА́ДЕН — връх (2475 м) в Сев. П. на хребета Окаденски 

рид.
ОКАДЕНСКИ РИД — планински хребет на сев.-сев. изт. от 

вр. Бутин. Служи за вододел на реките Бела и Разложки суходол. 
Най-висок негов връх е Окаден, който дава името на хребета. На 
сев. склон на хребета има карстов извор, наричан Божура. 

ОКА́ДЕНСКИ ЦИ́РКУС — вторичен циркус на циркуса Бела 
река в Сев. П. Ограничава се от билната линия от вр. Бутин към Ка-
менишки връх и хребета Окаденски рид.

ОКО́ТО — езеро от групата на Бъндеришките езера. Кръглата 
му форма и блестящата езерна повърхност, приличаща на око, са 
му дали името. Разположено е на скален праг над х. „Вихрен” (15 
мин. ю.). Надморската му ви-
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О
сочина е 2062 м. Има дължина 65 м, ширина 57 м, площ 2,60 дка и 
обем 6600 куб. м. Най-голямата му дълбочина е 5,40 м ( 1960 г.), но 
постепенно се затлачва от лавинните наносни материали. Често в 
него пада лавина от зап. склонове на Тодориното било. Изтича се 
чрез малък отток в р. Бъндерица. Някои наричат езерото Равнашко 
от близостта му до м. Равнако.

ОРБЕ́ЛУС (Орбел) — тракийското име на Пирин — снежна 
планина.

О́РЕЛЕК (Ореляк и Орлова чука) — връх (2099 м), най-висо-
кият в Среден Пирин. Заема средищно положение в този дял. Има 
алпийски характер. Зап. склонове на върха са безлесни и се спу-
щат отвесно към долината на р. Пиринска Бистрица. На изт. от О. 
се простира безводното плато Добро поле, на ю.-ю. изт. е вр. Чала, 
а на ю. вр. Баба. Преди години в дупките и пукнатините на върха 
са виели гнезда много орли, които му дали това име. На върха е по-
строена ретранслационна телевизионна кула.

ОРЛИ́ТЕ — местност в Сев. П., разположена на сев. зап. от вр. 
Вихрен. На сев. изт. от нея е м. Странете

О́РЛОВА ЧУ́КА — връх, вж Орелек.
О́РЛОВИ СКАЛИ́ — малка скална група на сев. изт. ръб на 

вр. Вихрен. От горната част на долината на р. Бъндерица се вижда 
като остра чука. На времето по тях често са кацали орли.

О́РЛОВО ГНЕЗДО́ — партизански лагер на Пиринския от-
ряд. Намирал се е в изт. склонове на вр. Малък Типиц. Образуван 
е през м. юли 1944 г., когато през една тъмна нощ отрядът е напус-
нал лагера в циркуса Юлен. От О. г. партизаните са предприемали 
и провели редица снабдителни, политически и бойни акции. Оттук 
основното ядро, след като присъединява и друга група партизани, 
изпратени преди това в Родопите, заминава за Рила, за да участвува 
в организираната от щаба на зоната съвместно с Дупнишкия пар-
тизански отряд акция на Рилска река — Жабокрек. Лагерът е съ-
ществувал до деня на освобождението — 9. IX. 1944 г. О. г. отстои 
на 1,30 ч. път от х. „Демяница”.

ОСТРИ́ЦА — връх, вж Малка Каменица.
ОЧИ́ТЕ НА ТОДО́РКА —езера, вж Тодорини очи.
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ОЩА́ВА — село (775 ж.) в състава на община с. Гара Пирин. 

Разположено е в зап. склонове на Пирин в поречието на едноименна 
река, има 560 м н. в. Смята се, че името му произхожда от турската 
дума „хошава” — добър климат. Тютюнопроизводство, животновъд-
ство, овощарство — круши, сливи, ябълки. Има телефонна връзка със 
с. Гара Пирин, здравна служба, аптечен пункт, кино, основно учили-
ще. Селата Кресна и Сенокос отстоят на близо 6 км, а с. Влахи на 8 
км. Най-близка жп. спирка е „П. К. Яворов” (15 км). В землището му 
са Ощавските минерални извори.

ОЩА́ВСКА РЕКА́—ляв приток на р. Струма. Образува се от ре-
ките Мочуришка, Невързумско дере, Герилковец и Катраница. Долно-
то течение на О. р. носи още името Дяволска река (Шейтандере), за-
щото при големи валежи носи пясък и камъни, къса мостове. Реката 
минава през с. Ощава и се влива в р. Струма на ю. от гара Кресна.

ОЩА́ВСКИ МИНЕРА́ЛНИ И́ЗВОРИ — група от 5 извора край 
с. Ощава. Отстоят на 3—4 км от селото. Практическо приложение по-
ради по-големия си дебит имат Горещият извор (Врялата вода), кой-
то се намира в м. Турчи-нов рид и има темература 65° С и дебит 19 л/
мин, и Хладният извор (Хладката вода), който е в м. Банището, има 
температура 38° С и дебит 24 л/мин. И двата извора са каптирани и 
при тях са изградени примитивни бански сгради. Близко до Хладния 
извор има кално находище. Горещият и Хладният извор имат физи-
кохимично сходство и поддържат постоянен състав независимо от се-
зоните. Водата им е бистра, без цвят, приятна за пиене. Характеризи-
ра се като слабо минерализирана, хипертермална, хидрокарбонатна, 
сулфатна, натриева, флуорна, а при Горещия извор и като силицие-
ва. От всички извори в Благоевградски окръг те поддържат най-висо-
ко флуорно съдържание (14—17 мг/л). Въпреки примитивните усло-
вия за балнеолечение Ощавските минерални извори се използуват от 
местните жители и тези на околните села най-вече за лечение на став-
но-ревматични заболявания.

П
ПАДИНА́ТА — местност в Сев. П. в горната част от поречието 

на Бела река. Намира се на ю. от вр. Окаден. На ю. от П. в м. Бяла река 
през 1942—1944 г. е имало
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П
лагер на партизанския отряд „Н. Парапунов”. На сев. от П. е Руста-
лов чарк.

ПАЛА́ШИЦА — хребет в Сев. П., спускащ се на сев. изт. от 
вр. Кутело. От ю. зап. му склонове пада една от най-големите лави-
ни на Пирин, наречена Бъндеришка, понеже пада в Бъндеришката 
долина близо до Бъндеришката поляна. В най-ниската част от хре-
бета минава пътеката от гр. Банско за х. „Бъндерица”. П. огранича-
ва циркуса Кутело откъм ю. изт.

ПА́МЕТНИКЪТ НА ИВА́Н КОЗА́РЕВ —изграден в м. Стру-
го на около 7 км от с. Добринище по шосето за х. „Г. Делчев” и м. 
Харамибунар. Построен е в памет на първия български партиза-
нин, водил първия бой на партизанин с фашистката полиция. Боят 
е станал на 26 юни 1941 г. (вж Струго). Източно до паметника е ри-
барникът, построен от Козарев през 1939—1940 г., който сега се 
експлоатира от ТКЗС— с. Добринище.

ПА́МЕТНИКЪТ НА ИВА́Н КОЗА́РЕВ край с. Добринище 
— вж гробът паметник на Иван Козарев край с. Добринище.

ПА́МЕТНИКЪТ НА УБИ́ТИТЕ ЯТА́ЦИ — вж Бельов баир.
ПАПА́ЗГЬОЛ — езеро, вж Попово езеро.
ПАПА́ЗГЬОЛСКИ ВЕНЕ́Ц —така се нарича венецът от вър-

хове и свързващите ги била, очертаващи Папазгьолския и вторич-
ния Кралевдворски циркус: Сиврия, Джано, превала Демиркапия, 
Демиркапийски върхове, Кралев двор, Момин двор, Дженгал.

ПАПА́ЗГЬОЛСКИ ЕЗЕРА́ — вж Попови езера.
ПАПА́ЗГЬОЛСКИ ЦИ́РКУС — най големият и обширен 

циркус в Пирин. Ограден е от красивия Папазгьолски венец (вж). 
Средната му надморска височина е 2450 м. Дълъг е около 3 км. 
Приблизително толкова е и ширината му. В него има 22 постоянни 
и 3—4 временни езера. Най-голямото езеро в циркуса и в Пирин е 
Поповото (Папазгьол). Ю. зап. от него е вторичният Кралевдвор-
ски циркус. В ю. част от циркуса се очертава портата Демиркапия. 
През циркуса и портата минава пътеката от лагер „Безбог” за Де-
миркапийската долина и х. „Пирин”, а през вторичния Кра-
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левдворски циркус — пътеката през Лявата Кралевдворска порта 
за Белемето. Водите на циркуса се събират от р. Ретиже.

ПАПА́ЗЧАИР — седловина, вж Попови ливади.
ПА́РЕВ ГРОБ — намира се на поляна в циркуса Баюви дуп-

ки. Тук преди години е престанало да тупти сърцето на неразумен 
берач на еделвайс. Изрязан върху столетна мура кръст напомня за 
нещастието.

ПАРИ́Л —село (130 ж.) в състава на община с. Копривлен. 
Разположено е на левия бряг на р. Буро-вица на 800 м н. в. Име-
то му е свързано с легенда, според която Крали Марко купил от 
гр. Драма топъл, току-що изпечен хляб. Той толкова бързо дошъл 
до селото, че чак дотук хлябът го е „парил”. В П. произвеждат тю-
тюн, круши, орехи, ябълки. Има ежедневна автобусна връзка с гр. 
Г. Делчев (29 км).

ПАРИ́ЛОВЕЦ — местност в Сев. П. почти по средата на ко-
ларския път от с. Обидим за х. „Г. Делчев”. Местността е равнин-
на и се обработва.

ПАРИ́ЛСКА СЕДЛОВИНА́— част от ю. граница на Пирин. 
Най-високата й точка има 1170 м н. в. През седловината минава 
конска пътека от с. Парил за с. Голешево. П. с. отделя Пирин от 
планината Славянка (Алиботуш). Някои наричат седловината Па-
рилски проход.

ПАРИ́ЛСКИ ПРО́ХОД — вж Парилска седловина.
ПАРТИЗА́НСКАТА МУ́РА — самотна мура на около 50 мин. 

път от х. „Яворов” по пътеката за главното било. Израснала е на 
2000 м н. в. Висока е 24 м и има диаметър 110 см. Край мурата на 
времето се събирали революционерите от Пиринския край, а по 
време на съпротивата на 50 м изт. от нея разложките партизани 
К. Лагадинов, Ас. Лагадинов, В. Лагадинов, М. Стойков, Г. Джо-
джов и Г. Чилев са имали свой лагер. Той е най-високият парти-
зански лагер в нашата страна и се е наричал Бункера (вж Бунке-
ра, парт. лагер).

ПЕНГЬО́ВА ТУ́МБА —гористо възвишение по шосето от с. 
Добринище за х. „Г. Делчев”, разположено между местностите Ду-
матарица и Горната поляна.
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П
ПЕ́ПЕВОТО КЛÁДЕНЧЕ— намира се на около 200 м вля-

во под шосето от гр. Банско за х. „Вихрен” след втория мост. През 
1962—1963 г. водите му са каптирани за допълнително водохваща-
не за нуждите на гр. Банско.

ПЕРИ́Н — с това име и днес населението на гр. Банско нари-
ча Пирин. Според Антон Страшимиров думата „перин” произлиза 
от прилагателното име „разперен”— централната част на Сев. П., 
гледана от Банско, изглежда разперена, разтворена.

ПЕ́РЛЕШ — циркус в Сев. П. със сев. изт. изложение, ограни-
чен от билната линия на хребета Дисилица, вр. Дисилица, вр. Кай-
макчал и билото към вр. Конарево. В циркуса са разположени 4 по-
стоянни и 1 временно езеро, познати под името Плешки езера. Во-
дите на циркуса се събират от р. Плешка, ляв приток на р. Дисили-
ца. В Перлешкия циркус са намирали сигурно убежище и са имали 
лагер партизани от Пиринския отряд.

ПЕРУ́Н — славянското име на Пирин планина. Произлиза от 
името на славянския бог Перун, който според славянската митоло-
гия е живял по върховете на Пирин заедно с другите славянски бо-
гове. Според проф. Г. Георгиев това е най-приемливото схващане 
за произхода на името на Пирин планина.

ПЕ́ТРИЧКА КОТЛОВИНА́ —служи за част от ю. зап. грани-
ца на Пирин. Разположена е между ю. изт. склонове на Огражден 
и склоновете на Беласица, Славянка и Пирин.Тя е най-топлата кот-
ловина в България. Надморската и ́ височина е около 150 м. В нея 
виреят тютюн, мак, сусам, фъстъци, памук, лозя и др.

ПЕ́ТРОВА ЦЪ́РКВА — с това име се наричат общо двата вър-
ха на едно от южните разклонения на Каменишкото било. На по-
високия от тях има триангулачна точка. По ю. и изт. склонове на П. 
ц. минават пътеката от гр. Мелник и с. Рожен за х. „Пирин” и шосе-
то Мелник — с. Кърланово — с. Сугарево за с. Кашина. В ю. скло-
нове на по-ниския връх непосредствено до пътеката има студен из-
вор. На ю.-ю. изт. от П. ц. е вр. Киселец.

ПЕЩА́РСКО ДЕРЕ́ — река, десен приток на Влахинска река. 
Събира водите си от ю. зап. склонове на



125

П
вр. Бутин. Неин по-значителен ляв приток е р. Плавилска. Влива се в р. 
Влахинска близо до м. Гущерова примка.

ПЕЩЕРИ́ТЕ — малки пещерни образувания по левия бряг на р. 
Бъндерица, преди тя да се слее с р. Демяница. При лошо време могат да 
се ползуват за подслон.

ПЕЩТА́ — партизански лагер на десния бряг на Бела река. Отстои 
на 30 мин. от м. Беталовото. Наблизо са останките от крепостта Калята.

ПЕУ́ДИЦА — местност в Сев. П. на ю. изт. от гр. Банско под вр. Ко-
иле. Обрасла е с иглолистна гора.

ПИЛЯ́ФА — връх, един от най-ю. зап. на Каменишкото било. На-
мира се на зап. от вр. Елен. Нарича се от някои и Пилафтепе.

ПИ́НОВОТО — местност в Сев. П. на сев. от вр. Коиле. След нея 
е м. Св. Никола.

ПИ́РИН —1) Връх (2593 м), първият, най-северен личен връх на 
Пирин. Склоновете му са залесени, а в горната част оголени, покрити с 
алпийска трева. От тях събират водите си много планински потоци, по-
големи от които са Кулина река, Герилковец, Сенокоска и др. На ю. изт. 
от вр. Пирин започва главното било на планината. В миналото вр. Пирин 
е наричан Голяма Джинджирица. 2) Хижа в ю. склонове на Каменишко-
то било на 1600 м н. в. Построена е в м. Трите реки, поради което е била 
наречена „Трите реки”. По-късно се преименува на „Велебит”, а след 9. 
IX. 1944 г. носи името Пирин. Хижата е масивна каменна сграда на 80 кв. 
м с партер и два етажа. Разполага с 12 стаи и 90 места на нарове и легла, 
столова, кухня. Околността и́ е красива, обградена с иглолистни и букови 
гори,сред които се крият слънчеви полянки. Свързана е чрез камионен 
път със с. Пирин (18 км). Гр. Мелник е на 5 часа пеш, х. „Беговица” — 5 
ч., Попово езеро — 4 ч., лагер „Безбог” и х. „Демяница” към 6 ч., х. „По-
пови ливади” близо 10 часа. По пътеките до тях има лавинна опасност. 
Маркировката освен тази до х. „Беговица” е недостътъчна. До м. Лопово 
(1,15 ч., има добра маркировка) и м. Равна бука (2 ч.) има камионни пъ-
тища, отделящи се от шосето от гр. Мелник за с. Кашина. Хижата е от-
ворена целогодишно. Близко до нея в сградата на селкоопа на с. Пирин 
през лятото има ресторант с магазин за хранителни продукти. X. „Пи-
рин” се стопанисва от тур. дружество „Пирински орел”, гр. Мелник.
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П
Адрес чрез туристич. д-во, гр. Мелник. 3) Село (1165 ж.) в състава 
на община с. Катунци. Разположено е по двата бряга на р. Пиринска 
Бистрица на около 700 м н. в. В П. се произвеждат предимно тютюн 
и картофи. Селото има ПТТ станция, гостилница, здравен и аптечен 
пункт, читалище, училище. Свързано е с камионен път със с. Горно 
Спанчево (15 км), с. Катунци и гр. Гоце Делчев (36 км) през седло-
вината Попови ливади. До х. „Пирин” има камионен път (18- км). С 
гр. Сандански има ежедневна автобусна връзка (автобусът минава 
през с. Катунци и други села).

ПИ́РИН ПЕ́Е —поляна, най-голямата на седловината Предел, 
разположена между новото шосе и подножието на Пирин. На поля-
ната през м. август 1962 г. се състоя първият събор-надпяване „Пи-
рин пее”. Оттогава тя носи това име. Вторият събор „Пирин пее” се 
състоя в началото на м. септември 1967 г. През 1969 г. на поляната 
се проведе III републикански туристически събор.

ПИ́РИНСКА БИ́СТРИЦА — най дългата пиринска река (око-
ло 50 км) и един от най-големите леви притоци на р. Струма. Обра-
зува се от реките Голенска (Крайната, Кельова), Башмандра (Сред-
ната) и Демиркапийска (Третата), които последователно се вливат 
една в друга при м. Трите реки. Първо се събират Голенската и Баш-
мандpa при х. „Пирин”, а под хижата в тях се влива и Демиркапий-
ската. Най-големи нейни притоци са реките Саплиица, Асаница, Бя-
лата, Крива, Калиманска. Горното течение на реката е буйно. Сред-
ното е също буйно, минава през с. Пирин, а в долното реката по-
степенно се укротява. По долината и́ е прокарано шосето от с. Пи-
рин за х. „Пирин”. В реката има пъстърва. На П. Б. е построена ВЕЦ 
„Петрово” с мощност 1500 квт.

ПИ́РОС — някои автори считат, че името на Пирин планина 
произлиза от старогръцката дума „пирос” — огън. Пирин е планина, 
на която често се разразяват гръмотевични бури със светкавици.

ПИРОСТИ́ЯТА — скално образуване на около 5 км ю. от гр. 
Г. Делчев. Обхваща 0,2 ха площ. Обявено е за природна забележи-
телност със Заповед № 727 от 24 март 1962 г. на Главно управле-
ние на горите.

П. К. ЯВОРОВ — хижа, вж „Яворов”.
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ПЛАВИ́ЛОТО — 1) Планинско било, което се отделя от глав-

ното било на Пирин между върховете Каменишки и Бутин. Има зап. 
посока и се разклонява на две — зап., наречено Пържара, и югозап., 
наречено Плавилото. П. е по-дълго и спуща свои издънки на сев. 
зап., зап. и на ю. П. е вододел на реките Ощавска и Къркиица. Някои 
автори наричат с името Плавилото хребет на вр. Елен, спускащ се в 
същата посока. 2) Местност по горното течение на р. Разсланковица 
на сев. зап. от вр. Елен. 3) Брод на р. Демяница на близо 300 м сев. 
от х. „Демяница”. През моста над брода минава пътеката от Банско 
за хижата. Тук на брода местните овчари къпят (плавят) овцете си, 
преди да ги стрижат.

ПЛАВИ́ЛСКА РЕКА́ — приток на р. Пещерско дере. Събира 
водите на ю. зап. склонове на вр. Бутин.

ПЛА́НСКИ ПЪТ — отделя се вдясно от шосето, което свързва 
с. Добринище с х. „Г. Делчев” при м. Долна Гажаница. По него мо-
гат да се движат камиони. Правен е за сваляне на трупи.

ПЛА́С — връх над долината на Бела река. На зап. от него са раз-
положени една над друга трите Плашки поляни, носещи името му.

ПЛА́ШКА ПОЛЯ́НА — разположена е между малките реки 
Плашка и Круше. На ю. изт. от нея са местностите Гърлото чарко 
и Върбов кладенец, а на сев. зап. м. Калугерица. На Плашка поля-
на през м. юли 1942 г. е била проведена нелегална конференция, на 
която Н. Парапунов разяснил решението на ЦК на партията за об-
разуване на отечественофронтовски комитети. На тази поляна на 3 
септември 1943 г. част от Пиринския партизански отряд начело с 
Н. Парапунов е водила сражение с полиция и войска, които пани-
чески отстъпили.

ПЛА́ШКА РЕКА́—ляв приток на Бела река. Води началото си 
от сев. изт. разклонения на Даутов връх. Малко след сливането й с р. 
Сабина вода се влива в Бела река.

ПЛА́ШКИ ПОЛЯ́НИ — тр и поляни, разположени една след 
друга на сев. от долината на Бела река. Носят името на вр. Плас, 
който се издига ю. от тях. Най-горната Плашка поляна е на около 
1200 м н. в. От нея през 1955 г. тръгна лавина, която унищожи 700 
дка гора.
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ПЛЕ́ВНЯТА НА МАНО́Л ТО́ДЕВ в гр. Банско. В нея в края 

на м. март 1941 г. се провело заседание на партийното ръководство. 
Присъствуващите Ив. Козарев, Н. Рачев, дядо Коле Голев, Манол То-
дев, Д. Зайков и Ал. Пицин взели решение Козарев да не се легализи-
ра и приели мнение, че скоро ще се наложи и други да го последват.

ПЛЕШИ́ВО Е́ЗЕРО (Локвата)— намира се в циркусно задълба-
ване между Стражите, вр. Каймакчал и вр. Дисилица на 2592 м н. в. 
Има продълговата форма с дължина 125 м и ширина 60 м. Езерото е 
плитко и има площ 3,10 дка. Водите му се оттичат в р. Дисилица.

ПЛЕ́ШКА РЕКА́ —ляв приток на р. Дисилица. Събира водите 
на Плешките езера и Перлешкия циркус.

ПЛЕ́ШКИ ВРЪ́Х — разположен е на главното било на 2546 м 
н. в. На ю. изт. от него следват върховете Безименен и Даутов. Някои 
автори и местното население го наричат вр. Малка Джинджирица. 
Според предание в подножието на върха е станало сражение между 
четници на Яне Сандански и турски аскер. Точният изстрел на Сан-
дански строшил двете плешки на юзбашията. След малко същото се 
случило на един от войниците, потерята се оттеглила, но случаят със 
строшените „плешки” оставил името на върха.

ПЛЕ́ШКИ ЕЗЕРА́ — група от 4 постоянни и 1 временно (вж 
Крива валта) езеро, разположени в циркуса Перлеш. Не са изследва-
ни. Едното отстои на 1150 м сев.-сев. зап. от вр. Каймакчал. Има 2256 
м н. в. Приблизителните му размери са 50 на 30 м и площ 1,00 дка. 
Другото е на 1250 м в същата посока от вр. Каймакчал и е на 2292 м 
н. в. Размерите му са 150 м дължина, 75 м ширина и 6,20 дка площ. 
Останалите две езерца са много малки.

ПЛО́СКИ — село (1863 ж.) в състава на община гр. Сандан-
ски. Разположено е между реките Шашка и Гоговачка на 510 м н. в. 
В П. произвеждат тютюн, зеленчуци, праскови, грозде, ябълки, чере-
ши и други плодове. Селото има ПТТ станция, здравна служба, ос-
новно училище, читалище с кино, ресторант, автобусни връзки с гр. 
Сандански (18 км). Свързано е чрез шосе със с. Илинденци (4 км) и 
с. Лиляново (6 км). Жп. гара Огражден е на 9 км. Красиви местности 
за посещение са м. Елово (9 км) и Мио преслоп — грамадна поляна, 
заградена от сев. и зап. с вековна борова
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гора. И в двете местности има сгради на горското стопанство, чеш-
ми със студена вода, камионни пътища.

ПЛЬО́ШЧИЧКИТЕ — местност на изт. от м. Главите в поре-
чието на р. Демяница. Сев. от Пльошчичките е м. Бажура.

ПЛЮЩИ́ЦА — езеро от Папазгьолската езерна група. С това 
име местните жители наричат шестото поред отдолу нагоре езеро 
по долината на р. Ретиже.

ПОБИ́Т КА́МЪК — местност на левия бряг на р. Беговица, на 
около 20 мин. изт. от х. „Беговица”. Носи името си от побития в зе-
мята грамаден продълговат камък. Ю. от камъка минава пътеката от 
х. „Беговица” за циркуса Белемето или за х. „Пирин”.

ПОДВО́ДНИЦАТА — партизанска база-землянка в м. Шипо-
ко. Намира се на 10 км от гр. Разлог и на 200 м вдясно от шосето за 
Симитли. Тази партизанска база е извън границите на Пирин в под-
ножието на Рила планина. Името и ́ е дадено от партизанина Коста-
дин Лагадинов. В нея са зимували през 1942—1943 г. Никола Пара-
пунов, Никола Рачев, Крум Радонов, К. Лагадинов и други партиза-
ни от Разложката група.

ПОДПРЯ́НАТА СКАЛА́ — намирала се е на шосето от гр. 
Разлог за гр. Симитли в долината на р. Еловица близо до последна-
та махала на с. Градево Баба Цвета. При преустройството на шосе-
то тя е разрушена, като оставя името си на местността. На 16 сеп-
тември 1901 г. край скалата е отвлечена американската мисионер-
ка мис Стон от Яне Сандански, Хр. Чернопеев и други революцио-
нери, борци против османската тирания. С откупа за мис Стон било 
закупено оръжие за подготвяното въстание. Името си скалата носи 
от това, че суеверни хора са подпирали скалата с пръчки, клончета, 
сламки, за да не падне.

ПОЛЕЖА́Н — връх (2851 м), четвъртият по височина в Пи-
рин. Старото му име е Мангъртепе. Преименуван е през 1942 г. (За-
повед № 2186, Държ. в-к, бр. 139, 1942 г.). Сполучливото му пре-
именуване се популяризира между планинарите и местното населе-
ние. Върхът е най-високият на страничното Полежанско било. П. и 
склоновете му са покрити с каменни плочи. Като се ходи по тях, те 
дрънкат като монети. Оттам произлиза старото му име (тур. ман-
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гър — монети). На зап. от върха се отделя Газейският хребет, на изт. друг, 
по-дълъг хребет с личния вр. Безбог. В малки циркуси в ю. зап. и ю. изт. 
склонове на П. са разположени двете Полежански езера. На сев. изт. от 
върха е Полежанският циркус с разположеното в него Дисилишко езеро.

ПОЛЕЖА́НСКИ ЕЗЕРА́ (Мангъртепенски) — две езера, разполо-
жени в склоновете на вр. Полежан. Езерата са запълнили дъната на мал-
ки циркуси. Едното отстои на 300 м ю. зап. от върха. Надморската му ви-
сочина е 2710 м и е най-високото планинско езеро в България. Леденото 
езеро на Рила е на 2709 м н.в. (според данните, публикувани в „Трудове 
на Института по хидрология и метеорология”, том XVI, 1964 г.). Формата 
му е кръгла с размери 60 м дължина, 50 м ширина и площ 2,20 дка. Дру-
гото езеро е разположено на 900 м ю.-ю. изт. от вр. Полежан и има 2462 
м н. в. Има продълговата форма и е леко прищъпнато в средата. Дълго е 
160 м, широко 100 м и има площ 11,80 дка. Водите на езерата се отти-
чат в р. Ретиже.

ПОЛЕЖА́НСКИ ЦИ́РКУС — (Мангъртепенски) — носи името 
на доминиращия над циркуса вр. Полежан. Заключава се между била-
та, свързващи върховете Безбог и Полежан, и гребена Ушиците. В долна-
та част на циркуса е разположено Дисилишкото езеро, от което води на-
чалото си р. Дисилица. Циркусът има богати пасища. Между върховете 
Стражите, Каймакчал и Дисилица в едно вторично задълбаване е Диси-
лишкият циркус.

ПОЛЕЖА́НСКО БИ́ЛО — странично планинско било в Сев. П., ко-
ето се отделя от главното било на сев. от вр.Момин двор. Най-висок не-
гов връх е Полежан. Нарича се и Мангъртепенско по старото име на вър-
ха (Мангър-тепе). След вр. Момин двор следват вр. Дженгал, Дженгал-
ският гребен, Дженгалската порта, вр. Малък Мангъртепе, вр. Полежан, 
гребена Ушиците с върховете Малка и Голяма стража, вр. Каймакчал и 
вр. Конарево — последният личен връх на П. б. П. б. е прекрасно не само 
с върховете си. На него са двата най-красиви гребена на Пирин — Джен-
галският и Ушиците, в неговите циркуси се гнездят много от пирински-
те „бисери” — Полежанските, Газейските, Плешките и др. Най-високо-
то планинско езеро в България се гуши в неговите пазви на 2710 м н. в. В 
П. б. са намирали убежище родолюбивите чеда на Пиринския край Яне 
Сандански и че-
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тата му, партизаните от отряда „Н. Парапунов” в Чатарлъка Кюлотни-
ца, Атлантик вал, Балконе и др.

ПОЛЕ́НИЦА — село (503 ж.) в състава на община гр. Сандан-
ски. Лежи на около 1,5 км от гр. Сандански. Лозарство, овощарство 
и тютюнопроизводство. Селото има телефонна връзка с гр. Сандан-
ски, начално училище, читалище. Свързано е чрез шосе с гр. Сандан-
ски (2 км) и с. Дебрене.

ПОЛЕ́ТО — село (798 ж.) в състава на община с. Брежани. Лежи 
в долината близо до р. Струма на зап. от с. Брежани. П. има телефон-
на връзка със с. Брежани, основно училище. Основен поминък на на-
селението му е тютюнопроизводството. Част от населението му рабо-
ти в ДМП „Пирин”, с. Брежани. Свързано е чрез шосета със с. Брежа-
ни (5 км), с. Крупник (3 км), с. Черниче (2 км) и гр. Симитли (5 км). 
Има редовни автобусни връзки с Благоевград и с. Брежани. Най-близ-
ка жп. гара е Крупник (1 км). На 1 час от селото през 1912 г. са стана-
ли сражения между турска войска и български четници. Сега на това 
място има побит кръст, а местността се нарича Кръсто. Селото е род-
но място на войводата Христо Посталов, убит в сражение с турците в 
м. Цървилото. Тук е роден и антифашистът Костадин Ангелов, убит 
през 1925 г.

ПОЛЯ́НИТЕ (Горните и Долните) — разположени по долината 
Разложки Суходол. Горните п. са на около 40 минло. зап. под Суходол-
ското езеро, а на Долните е построена х. „Яворов”.

ПО́ПИНА ЛЪ́КА — 1) Местност в Сев. П. в поречието на р. Баш-
лиица. Отстои на 18 км по шосето сев. изт. от гр. Сандански. Предста-
влява обширна поляна сред вековни иглолистни и широколистни гори. 
На нея има много дървени барачки и вилички на санданчани, използу-
вани за почивка, постройки на горското стопанство, селкоопа, фурна, 
ресторант, магазин за хранителни продукти, х. „Сандански”. Надмор-
ската височина на местността е около 1230 м. Наблизо на р. Башлиица 
има красив водопад, наречен Попинолъшки. Микроклиматът на м. По-
пина лъка е мек и се характеризира с голяма слънчева радиация, малко 
ветрове и ниска относителна влажност. 2) Хижа, вж Сандански (2).

ПО́ПИНОЛЪШКИ ВОДОПА́Д — намира се на р. Башлиица на 
стотина метра над водослива и с дес-
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ния приток р. Сърчалиица. Водопадът не е висок, но е много красив и 
пълноводен. Местността около водопада се нарича Попина лъка, сред 
която е разположена х. „Сандански”. Водопадът отстои на 5—6 мин. 
път от хижата.

ПОПО́В КЛА́ДЕНЕЦ — непресъхващ извор в подножието на вр. 
Голямата страна близко до каменните блокове. Изт. от извора минава 
пътеката от х. „Демяница” за Валявишките или Превалските езера.

ПОПО́ВИ ЕЗЕРА́ — най-голямата езерна група в Пирин. Обхва-
ща езерата, разположени в Папазгьолския циркус, Самодивските езера, 
двете езера под вр. Полежан и тези в горната част от долината на р. Ре-
тиже. По-рано се наричаха Папазгьолски — по старото име на най-го-
лямото езеро от групата Папазгьол (вж Попово езеро). П. е. се оттичат 
чрез пълноводната р. Ретиже.

ПОПО́ВИ ЛИВА́ДИ (Папазчаир) — 1) Гранична седловина меж-
ду Ср. и Ю. Пирин. Най-високата й точка е на 1430 м. Дълга е 1,5 км и 
широка 0,5 км. Представлява остатък от денудационна заравненост, ле-
жаща върху гранитна основа. Седловината има няколко слънчеви поля-
ни, заградени с иглолистни гори, и изобилна студена вода. П. л. е едно 
от най-хубавите места за летуване из Пирин. Някога на седловината е 
имало колибарско селище на власи овчари. През седловината минава 
шосе от гр. Гоце Делчев (16 км) за селищата в поречието на р. Струма. 
Първото село е Пирин, от което има камионен път до х. „Пирин”. На 
сев. и на ю. от П. л. се издигат няколко красиви върха. На ю. и ю. зап. са 
Муторог и първенецът на Ю. П. Свещник (1975 м), на сев. зап. и сев. са 
Баба, Чала и Орелек — първенецът на Ср. П. (2099 м). Зап. от П. л. на 
около 7 км е местността Млаките, където е убит пиринският орел Яне 
Сандански. По време на съпротивата често на П. л. е пребивавал пар-
тизанският отряд „Анещи Узунов”. На една от поляните е построена 
хижа със същото име. На ю. от хижата са разположени сградите на гор-
ското стопанство, а още по на юг е кокетната сграда на хотел-ресторан-
та, използуван и като почивна станция. Наблизо до хотела има пионер-
ски лагер. През летния сезон П. л. са любимо място за краткотраен или 
по-продължителен отдих на трудещите и учащите се от гр. Гоце Делчев 
и околните села. Климатът е добър — прохладно лято и мека зима. Пре-
обладаващият дървесен вид е белият бор. Застъпени са още смър-
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чът, елата, бялата мура. Местността изобилствува с диворастящи пло-
дове. Не липсват и гъби. От П. л. води началото си Неврокопската река. 
През 1942 г. (Заповед № 2186, Държ. в-к, бр. 139,1942 г.) местността 
е преименувана на Преслап, но продължава да се нарича от местното 
население и туристите Попови ливади и Папазчаир. 2) Хижа. Постро-
ена е през 1963—1964 г. в сев. част на седловината Попови ливади от 
тур. дружество „Момини двори”, гр. Г. Делчев. Сградата е масивна и 
разполага със столова за 60 души, кухня, общи спални с 80 легла. Об-
завеждането е много добро. Има водопровод, канализация, ел. освет-
ление, телефон. Отворена е целогодишно. Разстоянието по шосето от 
гр. Г. Делчев до хижата е 16 км. Върховете Свещник и Муторог са на 
около 3 часа, вр. Орелек — 2 ч., до х. „Пирин” е към 10 часа. Стопа-
нисва се от турист, дружество „Момини двори”, гр. Г. Делчев. Адрес 
чрез турист, дружество.

ПО́ПОВО БЪ́РДО — хребет в Сев. П. на зап. от вр. Седелец. На 
него се издигат върховете Моравица и Аламански чукар.Хребетът е 
вододел на реките Градевска и Брежанска.

ПО́ПОВО Е́ЗЕРО —1) Най-голямото в Пирин и второ на Балк. 
п-в високопланинско езеро. Разположено е в Папазгьолския циркус. 
Преди носеше името Папазгьол. Преименувано е през 1942 г. (Запо-
вед № 2186, Държ. в-к, бр. 139, 1942 г.). Новото му име придоби попу-
лярност и намери място сред почитателите на Пирин, в литературата, 
в картите и скиците. П. е. отстои на 775 м зап.-сев. зап. от вр. Сиврия и 
е на 2234 м н. в. Езерната му повърхност е 123,60 дка. Има неправил-
на петоъгълна форма. Дълго е 480 м, широко 336 м. Максималната му 
дълбочина е 29,5 м и е най-дълбокото в Пирин и второ в България след 
ез. Окото в Рила (37,5 м). Обемът му е изчислен на 1 270 000 куб. м, 
най-голям от езерата в Пирин и на второ място в България след Смра-
дливото — 1 720 000 куб. м. В сев. зап. си част има малък остров, наре-
чен Калимавката. Името на езерото е свързано с легендата за нещаст-
ния поп, който се е удавил в езерото, след като турски бей е отвлякъл 
и озлочестил единствената му дъщеря, най-личната селска красавица. 
От калимавката, която изплувала след удавянето му, се е образувало 
островчето. През 1938 г. близо до П. е. е била проведена областна пар-
тийна конференция. От езерото води началото си пълноводната р.
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Ретиже. 2) Недовършена хижа на слънчева поляна сев. под Кре-
менския циркус. Затова я наричат и Кременската хижа. Започната 
е през 1928 г. от юноши туристи от гр. Г. Делчев, но не е довърше-
на. От нея сега стоят само каменните зидове. 

ПО́ПСКИ ПРЕСЛА́П — седловина, вж Попови ливади.
ПО́РТАТА НА БЕЛЕ́МЕТО — вж Превалска порта.
ПОЧИ́ВЕН ДОМ „Н. Й. ВАПЦА́РОВ” — построен е през 

1934—1936 г. на ю. от гр. Банско и Илиов мост сред вековна смър-
чова гора на 1150 м н. в. Край почивния дом (5 км) минава шосе-
то от Банско за м. Тодорова орница и хижите „Бъндерица” и „Ви-
хрен”. Почивният дом е на два етажа върху 120 кв. м площ. Разпо-
лага с 35 легла и салон. Има ел. осветление, водопровод, телефон-
на връзка с Банско. Непосредствено до почивния дом бе построен 
ресторант на Наркооп гр. Банско. От 1967 г. домът и ресторантът, 
превърнат в стол, се стопанисват и използуват за почивка от ЦКС

ПРЕВА́ЛА — седловината между вр. Куклите и вр. Зъбът на 
Каменишкото било. В миналото рядко се използуваше и бе мал-
ко познат. От 1966 г. при организирането на новия екскурзионен 
маршрут с изход гр. Сандански бе направена пътека с добра лятна 
маркировка. От х. „Пирин” по долината на р. Башмандра пътека-
та набира височина чак до Превала (към 3 ч.), а след него се спуща 
стръмно към Беговото езеро и р. Беговица. През зимния сезон съ-
ществува лавинна опасност, а през късна пролет твърдият фирн се 
преминава само с алпийска техника и осигуровка.

ПРЕВА́ЛА на Малка Тодорка — намира се между върховете 
Малка Тодорка и Василашки чукар на страничното Тодорино било. 
През него минава лятната пътека от х. „Вихрен” и Бъндеришкия 
циркус за Василашкия циркус и х. „Демяница”. Някои го наричат 
и Премката (седлото между вр. Вихрен и вр. Кутело носи името 
Премката). От П. се откриват прекрасни изгледи към Василашкия 
циркус с някои от езерата му, гребена Ушиците със Стражите, Га-
зейския хребет и вр. Полежан, а на зап. — към Бъндеришкия цир-
кус, Дългото Бъндеришко езеро, Бъндеришките чуки.

ПРЕВА́ЛСКА КАПИ́Я—вж Превалска порта.
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ПРЕВА́ЛСКА ПО́РТА (Валявишка, Белеметска, Мозговишка, 

Демянишка) — седло между Мозговишкия хребет и вр. Превалски чу-
кар. Най-популярното си име носи от Превалските езера, южно от ко-
ито се намира. Надморската й височина е 2530 м. През нея минава пъ-
теката от Демянишката долина за циркуса Белемето и Тевното езеро, 
за долината на р. Мозговица, за хижите „Беговица” и „Сандански”. 
Зимно време до пролетта е лавиноопасна. При фирнов сняг също крие 
опасност.

ПРЕВА́ЛСКА РЕКА́— къса рекичка (400 м), ляв приток на р. Ва-
лявица. Събира водите на четирите Превалски езера. Тече по стръмно 
плитко корито на сев. и се влива при м. Тияците.

ПРЕВА́ЛСКИ ЕЗЕРА́— 1) Група от 4 езера, разположени във 
вторичния Превалски циркус. Ю. от тях се очертават контурите на 
Превалската порта. Някои наричат езерата Демянишки. Най-малко от 
езерната група е първото, най-горното. То има площ 1,10 дка. Най-го-
лямо от групата е второто. Намира се на 700 м сев. зап. от вр. Валя-
вишки чукар и е на 2312 м н. в. Дълго е 262 м, широко 105 м, дълбоко 
5,20 м и има площ 21,40 дка. Водният му обем възлиза на 54 000 куб. 
м. Третото езеро е на 900 м зап.-сев. зап. от вр. Валявишки чукар и на 
2310 м н. в. Дълго е 150 м, широко 63 м, максимална дълбочина 1,70 м 
и воден обем 3960 куб. м. Край него ежегодно се организира от ЦСПС 
летен палатъчен лагер. Четвъртото езеро е съвсем плитко. То събира 
водите на по-горните триезеоаи ги отпраща чрез къса и стръмна ре-
кичка в р. Валявица. Покрай П. е. минава пътеката от х. „Демяница” 
за циркусите Белемето или през третото езеро за Чаира. 2) Високопла-
нински палатъчен лагер на ЦС на профсъюзите. Служи за екскурзион-
на почивка, но при нужда всеки може да намери подслон. За първи път 
е организиран през 1966 г. Той се построява ежегодно през летния се-
зон по сев. бряг на Третото Превалско езеро и е най-високият планин-
ски лагер у нас. Има капацитет 50 места в триместни и четириместни 
палатки, издигнати на плотове, столова палатка с 40 места, малка по-
лева кухня със зидана печка, склад и бюфет за хранителни продукти, 
радио, забавни игри, аптечка. Покрай лагера минава лятната пътека от 
долината на р. Демяница за циркуса Чаира и от него за х. „Беговица”, 
х. „Сандански” или гр. Сандански. Лагерът дава прекрасни
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възможности за обхождане и опознаване на този чуден пирински рай: 
циркусите Башлиица, Чаира, Белемето и Валявица и по-отдалечени-
те Папазгьолски, Кралевдворски и Демиркапийски, върховете Голя-
мата страна и Типиците, Мозговишки, Превалски и Валявишки чу-
кар, Момин двор, Кралев двор, Малка Каменица и Каменица, Поле-
жан, Газей и др.

ПРЕВА́ЛСКИ ЦИ́РКУС — малък, вторичен на Валявишкия, 
циркус, ограден от билната линия,свързваща върховете Валявишки и 
Превалски чукар, Превалска порта и част от главното било към вр. Го-
лямата страна. В циркуса са разположени четирите Превалски езера. 
През циркуса криволичи пътеката от долината на р. Демяница за цир-
куса Белемето или покрай второто Превалско езеро за циркуса Чаира.

ПРЕВА́ЛСКИ ЧУКА́Р — връх на главнотобило непосредствено 
на изт. от Превалска порта. Сев. от него е вторичният Превалски цир-
кус с езерата му, на сев. изт. вр. Валявишки чукар, на зап. започва хре-
бетът Мозговица. П. ч. някои наричат Портенски чукар.

ПРЕДЕ́Л — 1) Седловина, част от сев. граница между Пирин и 
Рила. Най-високата й точка има 1142 м н. в. Дължината й е около 7 км. 
През нея минава шосето от Благоевград през гр. Симитли за Разлог. П. 
е проходът между Разложката котловина и селищата по течението на 
р. Струма. Счита се, че зап. граница на седловината е чешмата на Н. 
Парапунов, а изт. Бойков рид —последното възвишение, преди шосе-
то да започне да се спуща към гр. Разлог. П. е отлично място за почив-
ка. Тук е било сборното място на въстаниците от четата на Бано Мари-
нов. Тук на 5 октомври 1878 г. е пламнала първата искра на Разложко-
Кресненското въстание след несправедливия Берлински мир. Близо до 
П. на мястото на бившия хан има модерен хотел и ресторант. Постро-
ен е нов хотел-ресторант, отворен целогодишно. Сев. от П. е истори-
ческата местност Подпряната скала. През седловината няколко пъти 
на ден минават автобусите от София и Благоевград за Разлог, Банско, 
Гоце Делчев, Велинград, Пазарджик. Спирката на автобусите е на 41 
км от Благоевград и на 15 км от гр. Разлог. 2) Хан, вж Хан Предел.

ПРЕ́МКАТА —седловината, която свързва двата пирински гиган-
та Вихрен и Кутело. Надморската и височина е около 2660 м. През нея 
минава пътеката от х.
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„Вихрен” за х. „Яворов” през вр. Вихрен или през Казаните. Някои 
наричат с името Премката Превала на Малка Тодорка.

ПРИ́ПЕКО — така се нарича ю. изт. склон на вр. Градишка 
тумба. Той е обрасъл с рядка иглолистна гора. Благоприятното му 
изложение и южният вятър спомагат за бързото топене на снега по 
П., поради което много сполучливо е избрано името му. П. се виж-
да много добре от х. „Гоце Делчев”.

ПРИПЕ́ЧЕНЕ — село (878 ж.) в състава на община с. Мари-
костеново. Разположено е на около 800 м изт. от р. Струма. Населе-
нието се занимава с интензивно земеделие — производство на зе-
ленчуци, на ранни, средни и късни праскови, отглежда едър и дре-
бен рогат добитък, птици. Селото има здравен пункт, читалище, 
основно училище, телефонна връзка с ПТТ станция с. Марикосте-
ново. Свързано е с шосета със селата Ново Кономлади (4 км), Ка-
патово (8 км), Марикостеново (6 км), Кулата (15 км). Жп. гара Ген. 
Тодоров е непосредствено до селото, при която има ресторант.

ПРИ́ПОРО — местност на ю. от гр. Банско, разположена в по-
следните сев. гористи склонове на Полежанското било. На ю. от П. 
е Харамийската поляна, а на сев. м. Карантията.

ПЧЕЛИ́ТЕ — местност в Сев. П. по долината на р. Дисилица 
между Балев мост и м. Струго. През нея минава шосето от с. До-
бринище за х. „Гоце Делчев” и м. Харамибунар. Носи името си от 
множеството пчелни кошери, разположени в зап. й част.

ПЪРЖА́РА — било, което се отделя от главното планинско 
било между върховете Каменишки и Бутин. То има зап. посока и на 
около 1000 м от главното било се разделя на две —зап., наречено 
Пържара, и ю. зап., наречено Плавилото (1). П. е по-късо от Плави-
лото и е вододел на реките Невързумско дере и Мочуришка.

ПЪСТРЕ́Ц — връх (2462 м) в Сев. П. на Каменишкото било. 
Издига се на сев. от гр. Мелник. Старото му име бе Алабурун. Пре-
именуван е през 1942 г. (Заповед № 2186, Държ. в-к, бр. 139, 1942 
г.). Новото му име придобива популярност.
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РА́БЛОВА РЕКА́ — ляв приток на р. Изток. Извира от Рила 

планина. Заедно с р. Изток очертава част от сев. граница на Пи-
рин планина.

РА́ВНА БУ́КА — местност в Сев. П., която се намира на око-
ло 2 часа ю. зап. от х. „Пирин”. Дърводобивен район. До местност-
та има камионен път, който се отделя по шосето от гр. Мелник и с. 
Сугарево за с. Кашина.

РАВНА́КО — местност на около 15 минути на ю. от х. „Ви-
хрен”. Пресича се почти по средата от р. Бъндерица. Някога мест-
ността е била дъно на езеро, което постепенно се е запълнило с на-
носни материали. На изт. от Р. на скален праг е разположено ез. 
Окото, наричано и Равнашко по името на местността. През Р. ми-
нава маркираната лятна пътека от х. „Вихрен” през Бъндеришкия 
циркус и Превала на Малка Тодорка за Василашкия циркус и х. 
„Демя-ница” или от х. „Вихрен” през Муратовите езера и Бънде-
ришката порта за циркуса Голямо Спано поле и хижите „Беговица” 
и „Сандански”. Зимно време пътеките са лавиноопасни.

РАВНА́ШКО ЕЗЕРО — вж Окото.
РА́ВНО БО́РЕ — местност на ю. зап. от гр. Разлог. Някога е 

била покрита с вековна гора. Сега е превърната в работна земя и 
ливади. В местността е Тевнешката чешма, а на около 2 км на сев. 
зап. от нея е м. Върбов кладенец. През Р. б. минава пътека от гр. 
Разлог за циркусите Каменитица и Баюви дупки.

РАЗКО́ЛА — местност на ю. изт. от х. „Сандански”. Р. е мно-
го живописна и се използува за летуване.

РАЗЛО́Г — град (11 130 ж., 1970 г. ), най-големият в Разложка-
та котловина. Надморската му височина е 840 м. Старото му име бе 
Мехомия, а от 1925 г. е преименуван със сегашното си име. Името 
Разлог се среща още през VII в Разлог се споменава и в грамотата 
на император Василий II, от 1020 г.

След Освободителната война (1878 г.), когато по клаузите на 
Берлинския договор Разложкият край се откъсва от свободна Бъл-
гария, става голямо сблъскване между местното население и тур-
ски аскер. По нови исторически данни в края
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на юни 1869 г. в града е пребивавал апостолът на свободата Васил Лев-
ски и е основал революционен комитет от 12 души. Събранието било 
проведено в къщата на Кипре Максев Бангиов. Основаният през 1902 
г. революционен комитет от Гоце Делчев вдига през 1903 г. въоръжено 
въстание, жестоко потушено от турската войска. След освобождението 
на Разложкия край през 1912 г. и основаването на първата социалистиче-
ска организация в Разложко (1918 г.), разло-жани взимат участие в анти-
фашисткото септемврийско въстание. В разложкото семейство на илин-
денеца Костадин С. Парапунов е роден през 1909 г. Никола Парапунов, 
виден дееци революционер, организатор на първата партизанска чета в 
България. Разложани са взели дейно участие и в съпротивителното дви-
жение: 20 партизани, 66 ятаци, 26 политзатворници, 54 концлагеристи. 
След 9. IX. 1944 г. Разлог бързо се благоустроява. Построени са много 
нови жилищни сгради, ВЕЦ, банкова палата, модерен хотел, девететаж-
на търговска сграда с магазини и ателиета за комунални услуги, болница 
с две поликлиники — за възрастни и деца, с всички видове отделения и 
най-модерна апаратура за диагностика и лечение, завод за дрожди и хра-
нителни смески, дървообработващи предприятия, целулозен завод с го-
дишен капацитет 140 000 т, закрита спортна зала. Новият керамичен за-
вод ще произвежда 10 000 000 тухли годишно, новото читалище има са-
лон с 650 места, библиотека и помещения за самодейците и детска музи-
кална школа. В града има целогодишна туристическа спалня с 60 легла, 
автосервизна служба, бензиностанция, промкомбинат, музей на Никола 
Парапунов, жп. гара на полунор-малната линия Септември—Добрини-
ще, редовни автобусни връзки. Населението на града постепенно се уве-
личава. Р. е важен изходен пункт за Северния дял на Пирин. Най-близ-
ка хижа е „Яворов” — към 4 часа. До нея води и камионен път, минаващ 
през м. Беталовото (около 15 км). Близки обекти до града са: Карстовите 
извори —на 4 км ю. зап., м. Катарино със запазената черквичка „Св. Ка-
терина” на 6 км в полите на Рила, м. Калята — останки от крепост, мест-
ностите Тишето, Беталовото, Пирин пее и др.

РАЗЛО́ЖКА КОТЛОВИНА ́— огражда се на сев. от Югозападна 
Рила, на зап. и ю. зап. от Сев. Пирин, на изт. от Зап. Родопи. Средна-
та й надморска височина е около 900 м. Сев. част на котловината е хъл-
миста, а ю.
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постепенно се издига към Пирин. През котловината протичат много от 
пиринските, рилските и родопските притоци на р. Места. Най-голяма 
е р. Изток. В Р. к. добре виреят ягоди, картофи, фасул, зеленчуци, тю-
тюн и др. По-важни селища, разположени в котловината, са градове-
те Разлог, Банско, Якоруда, Белица и селата Баня, Добринище. Р. к. се 
свързва с Гоцеделчевската чрез пролома на р. Места Момина клису-
ра. По този пролом е прокарано шосето за гр. Г. Делчев. През II в. пре-
ди н. е. Разложката котловина е била населявана от траки, а по-късно 
е завладяна от римляните. За това свидетелствуват старинните камен-
ни плочи от тракийски произход, съхранявани в къщата-музей „Н. Па-
рапунов” в гр. Разлог, старинното гробище, разкрито в полите на Пи-
рин през 1959 г., развалините на римския град Небуш край изворите на 
р. Елешница. След разпадането на Римската империя идват славянски 
племена, които след това били обединени в българската държава. Тер-
мални находища в котловината има при с. Баня, с. Добринище.

РАЗЛО́ЖКИ СУХОДО́Л — 1) Връх (2640 м) в Сев. П. на главно-
то било между върховете Бутин и Каменитица. Изграден е от мрамор. 
В миналото е наричан Мехо-мийски Суходол по старото име на гр. 
Разлог. 2) Циркус в сев. изт. склонове на планината. Разположен е на 
сев. изт. от вр. Разложки Суходол. Ограничава се от хребетите Стъпа-
лата (Стълбите) и Окаденски (Окаденски рид). В горната си част цир-
кусът е безводен. В него е разположено единичното Суходолско езеро, 
от което изтича малка рекичка, която по-надолу се губи в мраморните 
скали. През циркуса минава пътеката от х. „Яворов” за Суходолския 
превал и от него по главното било към вр. Вихрен или към вр. Пирин. 
3) Езеро, вж Суходолско езеро.

РАЗСЛА́НКОВИЦА — река, ляв приток на р. Санданска Бистри-
ца. Събира водите от сев. склонове на вр. Елен и вр. Коцов гроб и раз-
клоненията им.

РАЗЦЕ́ПЕНИЯТ ВРЪХ — вж Синаница (1).
РАКИ́ТНА — село (611 ж.) в състава на община с. Брежани. На-

мира се в зап. склонове на Сев. П. на около 750 м н. в. Според някои 
името на селото е свързано с ракита (върба), която е растяла тук. Част 
от населението работи в ДМП „Пирин” при с. Брежани. Има телефон-
на връзка с ПТТ станция с. Брежани, начално училище. Свързано е
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с камионни пътища със с. Брежани (3 км) и с. Мечкул (3 км). Най-
близка жп. гара е Крупник (10 км). Интересни туристически обекти 
за посещение са: м. Кръсто, до която през 1878 г. достигат руските ос-
вободителни войски и поставят железен кръст; м. Св. Амина, където 
местната чета с войвода Христо Апостолов през 1912 г. води сраже-
ние с турците, но пада убит. Селото е свързано с аферата „мис Стон”. 
На около 1,5 км от селото в Гълъбовите земници се ражда детето на 
придружителката на мис Стон. Акуширала е местната селянка баба 
Рада Гълъбова, а дойка е била Невенка Сърафинова Гълъбова. Мис 
Стон заедно с майката и бебето са престояли тук две седмици.

РА́КОВИЦА — река, десен приток на р. Изток. Малка рекичка, 
водеща началото си от карстов извор близо до извора на р. Изток.

РЕТИ́ЖЕ — река, десен приток на р. Места. Началото й започва 
от Попово езеро. Събира водите на всички езера, разположени в Па-
пазгьолския циркус, на Кременската езерна група и другите езера в 
поречието и́ под Попово езеро. В началото тече буйно. Влива се в р. 
Места в живописния пролом Момина клисура. В Р. се въди много пъс-
търва, но риболовът е забранен.

РЖА́НА — река, вж Брежанска река.
РИ́БНО БЪ́НДЕРИШКО Е́ЗЕРО — най-голямото от Бънде-

ришката езерна група, разположено в Бъндеришкия циркус на 2190 м 
и. в. Отстои на 1650 м сев.-сев. зап. от вр. Бъндеришки чукар. В него 
се въди много риба и затова се нарича рибно. Нарича се още и Голя-
мо Бъндеришко езеро. Дълго е 384 м, широко 230 м, максималната му 
дълбочина е 12,20 м и има площ 65 100 дка. Формата му е продълго-
вата. В горната си част има полуостров, обрасъл с клек и трева. На 
изт. високо над езерото минава пътеката от х. „Вихрен” за Превала на 
Малка Тодорка и х. „Демяница”.

РИ́БНО ВАСИЛА́ШКО Е́ЗЕРО — разположено е във Василаш-
кия циркус на 2126 м н. в. То е най-ниското от Василашката езерна 
група. Отстои на 1600 м сев. от вр. Типиц. Дълго е 325 м, широко 177 
м и има бъбрековидна форма. В ю. изт. му част се вдава полуостровче. 
Максималната му дълбочина е 2,5 м, водната площ 35,90 дка, а обе-
мът е изчислен на 41 600 куб. м. Езерото събира водите на целия Ва-
силашки циркус. Отначало се оттича подземно, като во-
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дите се губят под моренен вал — челна морена. След около 250 м зап. от 
м. Южния жабарник те излизат на повърхността. Езерото изобилствува с 
риба, за което говори и името му.

РИ́МСКАТА ДУ́ПКА — вж Древният рудник.
РО́БСКИТЕ КОЛИ́БИ — местност в изт. край нг с. Добротино. 

Според предание тук в примитивни колиби са живели робите на някога-
шен местен земевладелец.

РО́ЖЕН — село (148 ж.) в състава на община гр. Мелник. Разполо-
жено е в поречието на маловодната Роженска река в ю. издънки на Каме-
нишкото странично било на 256 м н. в. Тютюнопроизводство, лозарство, 
овощарство — ябълки и череши, овцевъдство, работа в горското стопан-
ство. Има телефонна връзка с гр. Мелник чрез с. Кърланово, начално учи-
лище, шосе до с. Кърланово и от него зл гр. Мелник. Близко почти на зап. 
от селото е църквата „Кирил и Методий”, пред чийто олтар е гробът на 
Яне Сандански. Над църквата е старинният Роженски манастир. Селото 
е родно място на сподвижниците на Сандански: Стоян Ат. Панчев, Кос-
тадин Ат. Панчев, Георги Гуров, Петър М. Панчев, Никола Митрев, Ган-
чо Джавлеков и др.

РО́ЖЕНСКА РЕКА́ — малка рекичка, ляв приток на Мелнишка 
река. Събира водите си ю. под върховете Петрова църква и Киселец. Ми-
нава през с. Рожен.

РО́ЖЕНСКИ МАНАСТИ́Р — намира се на 1 км зап. от с. Рожен. 
Датира от XIII в. Яки крепостни стени, дъбова врата, обкована с желязо, 
по която личат следи от ятагани и куршуми, са го отбранявали от враго-
вете. Манастирът е бил нападнат и от Шабан Гега с цел за грабеж. Бълга-
рите са отблъсквали нападателите, като са изливали отгоре (над вратата 
през тесен отвор) вряло масло, смола или вода, а от мазгалите се сипели 
стрели. Манастирът е строен през 1217 г. По външните и вътрешните сте-
ни на черквата има интересни стенописи и надписи. В манастира се е раз-
вивала прочута калиграфска школа за писане и преписване на църковни 
книги. От XIV в. е запазен ръкопис, писан в Роженския манастир и занее-
ен в Ерусалим през 1674 г. Ръкописът е един от най-хубавите, украсен със 
117 миниатюра. През 1959 г. Асен Василиев, народен деятел на изкуства-
та, откри на северната стена на притвора два мъжки ктиторски портрета с 
имена Дойку хаджи и Атанас. По-късно образите (понеже били на
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българи) били замазани и скрити зад столовете. В малкия параклис 
е запазено изображението на монахинята Мелания. Вътрешност-
та на черквата изцяло е изографисана. Фонът на иконите е златен, 
златни са и светлините по дрехите. Зад големия иконостас е скрит 
малък иконостас, целият от варен орех, със сложни композиции и 
красота, изумително постижение на резбарското изкуство на Де-
бърската школа. Плод на това изкуство е т. нар. „чудотворна” ико-
на в олтара. Поставена е в масивна, украсена със сребърни и злат-
ни орнаменти, рамка. В сложната резба са вплетени изображения 
на птици и цветя. Уникални със своята композиция са стъклописи-
те (Преславска стъклописна школа). До 1912 г. домакин на мана-
стира е бил френският поданик, грък по народност, Жорж Патуа, 
изпъден заедно с гръцките монаси от Яне Сандански. Дългогоди-
шен спор кой да владее манастира, българи или гърци, е довеждал 
до кървави погроми. През 1921 г. въпросът е бил отнесен пред ар-
битражния съд в Хага и разрешен в полза на България. Близо до 
манастира е черквата „Кирил и Методий”, построена по инициати-
ва на Яне Сандански за обслужване на българите, които гърците не 
допускали в манастирската черква.

РО́ЖЕНСКО ДЕРЕ́ (Клочко дере) — къса и маловодна река, 
ляв приток на Мелнишката река. Тече по песъчливо корито и ми-
нава през гр. Мелник. Почти всяко лято пресъхва.

РО́ШКОВ ГРО́Б — намира се в поречието на р. Демяница на 
7—8 мин. сев. от х. „Демяница”. Покрай гроба минава пътеката 
от гр. Банско за хижата. Тук в кората на смърчово дърво е изрязан 
кръст, който напомня за гибелта на банскалийски младеж, загинал 
от бялата смърт, преди да бъде построена хижата. При Рошков гроб 
през юли 1944 г. е станало сражение между партизани от отряда 
„Н. Парапунов” и жандармерия. Един от партизаните само с една 
бомба и няколко изстрела е спрял цяла жандармерийска рота, като 
е дал възможност на другарите си да се оттеглят невредими.

РО́ШКОВ ЧУКА́Р (Рошково)-нисък горист връх, издигащ се 
на зап. от почивния дом „Н. Й. Вапцаров” и ю. над м. Мъртва поля-
на. Надморската му височина е 1570 м. Ясно се откроява на ю.-ю. 
зап. от гр. Банско. Обрасъл е с иглолистни гори.
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Р-С
РУ́СИНОВА НИ́ВА — намира се в м. Долна Гажаница. Тук на 

26 юни 1941 г. е била разположена част от полицейската засада за 
залавянето на Ив. Козарев (вж Бояджийския окоп и м. Струго).

РУСТА́ЛОВ ЧА́РК — гориста местност в поречието на Бела 
река. На ю. в поречието е м. Падината, а на сев. изт. м. Гърлото 
чарко.

РЪБЪ́Т — било, вж Карстовият ръб.
РЪЖДА́ВИЦА (Въкавия) — река, десен приток на р. Места. 

Извира от склоновете между върховете Конарево и Коиле. Тече в 
сев. изт. посока между гр. Банско и с. Добринище.

С
СА́БИНА ВОДА́ — река, десен приток на Плашка река. Изви-

ра сев. изт. от Даутов връх.
СА́ДОВО — село (806 ж.) в състава на община с. Копривлен. 

Разположено е в крайните изт. склонове на Ю. П. на около 500 м 
н. в. Името му произхожда от глинените „съдове”, които на време-
то са правени от жителите му. Останки от печена глина се намират 
в м. Оградите наблизо до сегашното село. Населението на С. про-
извежда тютюн, овощия — ябълки (380 дка) и сливи (230 дка), от-
глежда овце и говеда. С. има телефонна връзка със с. Копривлен, 
медицински пункт, аптечен пункт, читалище, кино, основно учи-
лище. Свързано е чрез шосе със с. Копривлен (3 км) и черни пъти-
ща със с. Хаджидимово (3 км) и с. Илинден (5 км). Автобусна връз-
ка с гр. Гоце Делчев има всеки ден. На около 500 м от селото в м. 
Сандалица и на около 4,5 км в същата посока в м. Буланка има па-
метници на загинали антифашисти.

САЛИ́ЕВА ДУ́ПКА —вж Древният рудник.
САМОДИ́ВСКИ ЕЗЕРА́ (Кралевдворски) —три езера, разпо-

ложени в Кралевдворския циркус. С. е. се числят към Папазгьо-
лската езерна група. Не са изследвани. Първото езеро отстои на 
800 м изт. от вр. Момин двор и е на 2378 м н. в. Формата му е поч-
ти кръгла. Има размери 85 м дължина, 75 м ширина и площ 3,20 
дка. Второто е
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на разстояние 875 м на изт.-сев. изт. от вр. Момин двор. Надморската 
му височина е 2375 м. Има бъбрековидна форма и размери 100 м дъл-
жина, 30 м ширина и 2,20 дка площ. Третото езеро отстои на 950 м 
изт.-сев. изт. от вр. Момин двор и е на 2372 м н. в. Дълго е 50 м, ши-
роко 25 м, а езерната му повърхност е 1,00 дка. Езерата изливат води-
те си чрез къс поток в Попово езеро. Според легенда в „самодивските 
градини” край езерата е живяла и се къпела в тях сестрата на бог Пе-
рун (вж Безбог (1)).

САНДА́НСКА БИ́СТРИЦА — 1) Река, ляв приток на р. Струма. 
Образува се от реките, събиращи водите на циркусите Голямо Спа-
но поле и Малко Спано поле, Башлийския, Чаирския, Белемето и Бе-
говишкия. Р. Башлиица последователно приема водите на р. Чаирска, 
Мозговица и Беговица (все леви притоци) и на ю. от х. „Сандански” се 
слива с р. Сърчалиица. Оттук надолу реката носи името на гр. Сандан-
ски, през който минава. Преди се наричаше Светиврачка Бистрица (по 
старото име на града). По-значителни притоци на С. Б. са Арнаутде-
ре (десен) и р. Разсланковица (ляв). По долината на С. Б. е прокарано 
шосето от гр. Сандански за м. Попина лъка — м. Туричка черква и от 
нея по камионен път за х. „Беговица”. С. Б. е една от най-големите пи-
рински реки, втора след р. Пиринска Бистрица. Водите на С. Б. се об-
хващат от водносилова каскада със същото име. 2) Водносилова каска-
да. Енергийният потенциал на р. Санданска Бистрица и по-значител-
ните й притоци Башлиица (събираща водите на циркусите Башлиица, 
Чаира, Белемето и Беговица) и р. Сърчалиица (събира водите на цир-
кусите Голямо и Малко Спано поле) се обхващат в строящата се вод-
носилова каскада. По протежение на каскадата се изграждат 7 водно-
електрически централи: Мозговица I, Мозговица II, Попина лъка, Ли-
ляново, Санданска I, Санданска II и Санданска III. Проектната мощ-
ност на всички водноелектроцентрали ще бъде към 80 000 квт при 265 
млн. квтч годишно производство. Първите турбини на ВЕЦ „Лиляно-
во”, ВЕЦ „Попина лъка” и трите турбини на ВЕЦ „Сандански” са пус-
нати в действие.

САНДА́НСКИ — 1) Град (16 060 ж., 1970 г.), живописно разполо-
жен на 190 м н. в. в ю. зап. подножие на П. по двата бряга на р. Сандан-
ска Бистрица. На няколко километра на зап. от С. тече р. Струма. Гра-
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дът има ю.изт. изложение и е защитен от студените северни ветрове. 
Свързан е с жп. линия София — Благоевград—Кулата (4 км) и с между-
народното шосе София— Атина (3 км). След 9 септември 1944 г.. за бла-
гоустрояването на града са положени много грижи. С. има болница, гим-
назия, две минерални бани (стара и нова), два балнеосанаториума, рес-
торанти, читалище, кино, опитна станция за южни култури, дървообра-
ботващи предприятия, хотел, целогодишна туристическа спалня с 40 лег-
ла. На площада расте известният петвековен явор, а до него е старинната 
чешма. С. е един от най-големите производителни центрове у нас на гроз-
де, тютюн, смокини, фъстъци, сусам, мак и др. Известен е и със своите 
оранжерии, в които се отглеждат високодобивни сортове домати, краста-
вици, чушки. По левия бряг на реката е разположен красив и много добре 
поддържан градски парк с алпинеум, плувен басейн с минерална вода. В 
началото на парка има огромен релеф на Пирин, дело на известния пла-
нинар Никола Миронски. В градския музей се съхраняват множество па-
метници на материалната и духовната култура на траки, гърци, римляни, 
славяни, турци. Музеят е обогатен с много документи от революционното 
минало и съпротивителното движение в Санданския район.

Най-голямото природно богатство на града са минералните лекови-
ти извори, известни още в дълбока древност. И днес личат останките от 
построения през римско време асклепион (храм-баня). Новата двуетажна 
баня има капацитет 800 души дневно. Като лечебен фактор минералната 
вода се упо -требява за бани и пиене (вж Сандански минерални извори). 
Град Сандански е един от най-топлите и слънчеви наши курорти. Средна-
та годишна температура е +14° С. Средната относителна влажност на въз-
духа е една от най-ниските — 66 % Мъгливите дни са около 5, а слънчева-
та радиация е 2436 часа. Тези климатични показатели спомагат за лекува-
не на хронични ставни (артроревматични), хронични бъбречни (нефрит-
ни) и хронични белодробни заболявания (бронхиална астма, хронични 
бронхити, бронхиектазии и др.). Град Сандански е много удобен изходен 
пункт за излети и походи из Пирин планина. Най-близката хижа е Сан-
дански — 18 км по асфалтирано шосе и от нея по камионен път до х. „Бе-
говица” още 12 км. До най-малкия град в България Мелник има редовна 
ежедневна автобусна връзка (20 км). 2) Хижа, разположена в
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курортната м. Попина лъка, сев. изт. от гр. Сандански. Преди носеше 
името на местността. Тя е най-ниската хижа в Пирин (1230 м). Постро-
ена е през 1930 г. от туристическия клон на БТС „Елин връх”, гр. Сан-
дански (Свети Врач). Отстои на 18 км по шосето от гр. Сандански. Пло-
щта на сградата е 97 кв. м и има 55 места за нощуване, предимно на на-
рове. До нея има малка постройка с туристическа кухня, столова и навес 
със скамейки и маси. Обзаведена е добре. В околността и ́ има много мал-
ки дървени къщички и вили, използувани през лятото за почивка от сан-
данчани, магазин за хранителни продукти, фурна, ресторант, сгради на 
горското стопанство, където има телефон за връзка с гр. Сандански. Хи-
жата е отворена през цялата година и е удобна за предприемане на близ-
ки и далечни излети и походи. До х. „Вихрен” през циркуса Голямо Спа-
но поле се отива за 7 ч., до х. „Демяница” за близо 6,30 ч., до х. „Пирин” 
за 5,30 ч., до новата х. „Беговица” по пешеходната пътека е 1,30 ч., а по 
камионния път е 12 км. Близко до хижата на р. Башлиица е красивият и 
пълноводен водопад, наречен Попинолъшки. Адрес: х. „Сандански”, гр. 
Сандански, или чрез турист д-во „Еделвайс”, гр. Сандански, тел. 287.

САНДА́НСКИ КОЛИ́БИ — местност в сев. гористи склонове под 
вр. Човеко в долината на р. Ретиже. На времето Яне Сандански тук е от-
сядал на почивка с четата си и е имал складове за хранителни продукти.

САНДА́НСКИ МИНЕРА́ЛНИ И́ЗВОРИ (Светиврачки минерални 
извори) — намират се в сев. изт. част на града и са известни още от дъл-
бока древност. Осем от изворите са в градския парк, а 3 са на десния бряг 
на р. Санданска Бистрица. Общият им дебит е 1200 л/мин. Температу-
рата на водата при различните извори варира от 33° С до 83° С. Водата 
е бистра, без мирис и е приятна за пиене. Общата минерализация е при-
близително 799 мг/л. Минералните извори се характеризират като сла-
бо минерализирани, хипертермални, хидрокарбонатни, сулфатни, натри-
еви, флуорни и силициеви води. При Мирото има залежи на естествена 
лечебна минерална кал. Минералната вода има силни лечебни свойства 
и се употребява за пиене и балнеолечение. Лекува бъбречни, гинеколо-
гични, кожни, нервни и други заболявания. По-известни са изворите при 
Парилото, тези зад турската баня, под болницата, изворите Чешмата и
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Хладкия гьол при Мирото, Поленичката баня и др. Минералните из-
вори са голямо богатство за гр. Сандански. Освен за лечение топла-
та минерална вода се употребява и за отопление на оранжериите за 
ранни домати, краставици и чушки.

САНДА́НСКИ ЯТА́ЦИ — поляна, разположена в ю. зап. скло-
нове на Каменишкото било на пътеката от х. „Сандански” за х. „Пи-
рин”, преди за започне изкачването към м. Солището. Някои нари-
чат поляната Хорото. Някога Яне Сандански тук е имал свои скла-
дове за хранителни продукти.

САНДА́НСКО ПОЛЕ ́— най-ниската и равна част на Сандан-
ската котловина. Носи името на най-голямото селище в него гр. Сан-
дански. Има слаб наклон на ю. зап. Сев. П. пази полето от студени-
те северни ветрове, а по долината на р. Струма нахлуват топли сре-
диземноморски въздушни маси. Тези благоприятни за Санданското 
поле природни фактори допринасят за виреенето на тютюн, сусам, 
мак, фъстъци, смокини, висококачествени лозя и др. С. п. се напоява 
от многото реки, спускащи се от Сев. П., и от изкуствени канали.

САПЛИЙЦА (Черни връх, Черновръх, Сиплиица) — 1) Връх 
(2340 м) на главното било (Дебели рид) между върховете Хамбар-
таш и Бойков. На изт. от С. се простира хребетът Лишаув рид, а от 
ю. зап. му склонове води началото си р. Саплиица. 2) Река, ляв при-
ток на р. Пиринска Бистрица. Извира ю. зап. от вр. Саплиица и носи 
неговото име.

САРАПЕ́ЛЯ — връх (1776 м) в Ю. П. Разположен е на зап. от 
главното било на Ю. П. На сев. от С. е вр. Свещник, на сев. зап. вр. 
Муторог, на ю. изт. вр. Св. Петър и на ю. вр. Купена.

СВЕТА́ БОГОРО́ДИЦА — черква, ценен исторически и архи-
тектурен паметник в гр. Банско. Намира се наблизо до жп. гара. В 
двора й е градското гробище на Банско с необичайно високи мра-
морни и черномурови кръстове. Черквата вероятно датира от 1760 
г. (зап. част). По-късно е построено новото крило (изт.). Заема площ 
24х11 м. Говори се, че хоросанът вместо с вода бил разбъркан с мля-
ко и яйца. Фугите между камъните са бели и много твърди, прили-
чащи на мраморна спойка. Дебелината на зидовете (92 см), дебели-
те железни врати и прозорците — бойници с железни
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решетки, говорят, че тя е служила не само за черква, но и като солидна 
крепост. По вратите има белези от турски ятагани. Подът е покрит с го-
леми неправилни каменни плочи, примесени тук-там с квадратни пло-
чи от печена глина. Особено ценна е дърворезбата на олтара, работе-
на години наред от голям майстор. От нея дъха живот — гроздове, цве-
тя със съвършени форми и нежни листенца, птици, дракони и старин-
ни чудовища. Част от дърворезбата липсва (дясната). Преди няколко го-
дини в черквата избухна пожар, но въпреки и опушена, дърворезбата бе 
спасена.

СВЕТА́ ЕЛЕ́НА —връх (1209 м) в Ю. П. Издига се в изт. разкло-
нения на Ю. П. На изт. ог него е с. Лялево, а на ю. зап.-зап. вр. Медна-
та скала.

СВЕТА́ ТРО́ИЦА — 1) Местност в Разложкото землище. Някога 
тук е имало вековна гора, а сега са останали само единични дървета. В 
тази местност на 30 юли 1941 г. се срещат завърналият се от София Ни-
кола Парапунов и Крум Радонов. Парапунов съобщава решението Радо-
нов да стане командир на партизанската чета, а Никола Рачев политкоми-
сар. В четата са влизали Крум Радонов, Иван Ко-зарев и Костадин Кат-
ранджиев. 2) Черква в гр. Банско от 1836 г. Тя е дело на банския чорбад-
жия Лазар Германов — дядо Лазко, дал цялото си богатство за изграж-
дането й. Първо е бил построен дебелият 1 м каменен зид, висок близо 
4 метра, за да не се вижда „какво става зад него”. Черквата е ценен ис-
торически и архитектурен паметник. Тя има огромен покрив, крепен на 
дървени колони. Дължината й е 44 м, ширината 22 м, височината на сво-
да достига 20 м. В черквата се влиза през три масивни#мурови врати, об-
ковани с желязо. Иконостасът е богато украсен. Иконите поразяват с не-
обикновените си цветове и форми, дело на банскалията Димитър Моле-
ров от Банската иконописна школа. В черковния двор се издига извест-
ната кула (камбанария) с часовник (вж Кулата с часовник в гр. Банско).

СВЕТИ ́АРАХА́НГЕЛ — местност в Разложката котловина. Заклю-
чава се в триъгълника Банско — с. Баня — с. Добринище. Тази местност 
има голямо историческо значение. Тук под голямата клонеста круша на 
26 юни 1941 г. се пристъпи към изпълнение решението на Политбюро на 
партията от 24 юни с. г. за преминаване към въоръжена борба против фа-
шизма и хитлеристките окупатори в на-
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шата страна. Изгради се първата партизанска чета в България. На 
изграждането присъствували Крум Радонов, Кръстю Стойчев, Ни-
кола Рачев, Никола Голев (дядо Коле) и Сандре Пицин.

СВЕТИ́ ВРА́Ч — град, вж Сандански.
СВЕТИ́ ГЕО́РГИ — 1) Малко голо връхче, разположено на 

билната линия, през която минава пътеката от гр. Мелник за Ро-
женския манастир и с. Рожен. Носи името на някогашния параклис 
Св. Георги (сега разрушен). Близко до връхчето има друг, по-висок, 
също гол връх, наричан Св. Илия. 2) Черква в гр. Разлог от 1834 г. 
Известна е със своите изящни резбарски украси.

СВЕТИ́ ДУХ — връх (1412 м) в Ю. П. На сев. изт. от него е с. 
Н. Лески, на ю.-ю. изт. вр. Света Елена и на зап. вр. Келтепе. Пора-
ди близостта му до с. Н. Лески се нарича и Лесковски връх.

СВЕТИ́ ИЛИ́Я — 1) Ниско голо връхче, разположено на бил-
ната линия, през която минава пътеката от гр. Мелник за Рожен-
ския манастир и с. Рожен. Някога до него е имало параклис на име-
то на св. Илия. Съседният по-нисък връх е Св. Георги. 2) Местност 
на около 2 км на изт. от с. Калиманци. В нея има развалини, за ко-
ито се предполага, че са от римско време.

СВЕТИ́ КОНСТАНТИ́Н — връх (1379 м) в изт. разклонения 
на Ср. П. На ю. от него е с. Делчево. Върхът е познат и под името 
Делчевски, на името на селото.

СВЕТИ́ НИКО́ЛА — 1) Местност на ю. от гр. Банско. Тук по 
време на съпротивата партизани от Пиринския отряд срещат жан-
дармерийски пост. От избитите жандармеристи е взето оръжие — 
пушки и един пистолет, който по-късно Иван Козарев е дал на пар-
тизанката Бойка. 2) Местност на около 30 мин. на ю. от гр. Мел-
ник. Има развалини на крепостта, палат на деспот Слав Мелниш-
ки, болярин на Мелнишката област по времето на цар Самуил. Ли-
чат също развалините на кулата наблюдателница. До развалините 
се отива по пътека на ю. изт. от града.

СВЕТИ́ ПЕ́ТЪР — 1) Връх (1757 м) в Ю. П. Издига се в ю. 
част на главното било. Има заоблен вид и е обрасъл в гори. На сев. 
от него е вр. Муторог, на ю. Парилската седловина, на ю. зап. вр. 
Стамов чукар и на зап. вр.
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Купена. На ю. изт.-изт. от вр. Св. Петър е с. Тешово. 2) Река, ляв 
приток на р. Герилковец. Малка рекичка, водеща началото си ю. от 
Плешки връх.

СВЕТИВРА́ЧКА БИ́СТРИЦА— река, вж Санданска Би-
стрица.

СВЕТИВРА́ЧКИ МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ- вж Сандански 
минерални извори.

СВЕТИВРА́ЧКО ПОЛЕ́ — вж Санданско поле.
СВЕ́ЩНИК—връх (1975 м), най-високият в Ю. П. Издига се 

на ю. зап. от седловината Попови ливади. На ю. изт.-изт. от него е 
вторият по височина връх в този дял Муторог (1970 м).

СВЕ́ЩНИКА — връх в Ю. П., който се издига на сзв. изт.-
изт. от разклонението, започващо от вр. Муторог на Ю. П. С. е точ-
но на изт. от вр. Муторог. Върхът е обрасъл с гори. На сев. изт. от 
него е вр. Келтепе.

СЕДЕЛЕ́Ц — връх на сев. от първия личен връх в Сев. П. (от 
сев. зап. на ю. изт.) вр. Пирин. С. е по-нисък от него и се свързва 
чрез широко седло (откъдето носи името си). Най-ясно вр. Седе-
лец, седлото и вр. Пирин се очертават от Предела и вр. Капатник в 
Югозападна Рила.

СЕГМЕ́НСКО ТЕПЕ́ — връх (2410 м) в Сев. П. Издига се на 
хребета Голяма Джинджирица. В околността на С. т. се намира ре-
зерватът Сегментепе.

СЕГМЕ́НТЕПЕ́ — природен резерват в околността на вр. 
Сегменско тепе. Обхваща 40,60 дка беломурова гора с възраст над 
300 години. Надморската височина на резервата е от 2000 до 2050 
м. Обявен е за резерват с Постановление № 826 от 28 март 1947 г. 
на Министерството на горите и Заповед № 2245 от 30. XII. 1956 г. 
на Главно управление на горите.

СЕ́ЛСКИ ВРЪХ — последният, най-северен връх (1545 м) на 
страничното Полежанско било. Издига се сев. от вр. Конарево. Об-
расъл е чак до темето си с иглолистна гора.

СЕНОКО́С — село (300 ж.) в състава на община с. Брежани. 
Разположено е в зап. склонове на Сев. П. на зап. от вр. Пирин. Над-
морската му височина е около
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1500 м. През него протича Сенокоската река. Местните жители обяс-
няват името му така. Понеже селото било малобройно, през цялото 
лято едва успявали да окосят сеното си. Жителите на съседните села 
за присмех го нарекли Сенокос. В С. се произвеждат тютюн, ябъл-
ки, круши, отглеждат овце, а част от населението работи в горското 
стопанство. Има телефонна връзка със с. Брежани, здравен и аптечен 
пункт, начално училище, читалище. Свързано е чрез черни пътища със 
с. Кресна (9 км) и с. Брежани (11 км). Най-близка жп. гара е Кресна (10 
км по пътеката). На 4 км от селото в м. Св. Петка през 1912 г. около 40 
души сенокосни са водили сражение с цял полк турски аскер. Жители-
те на селото активно са участвували в Кресненското въстание.

СЕНОКО́СКА РЕКА́ —ляв приток на р. Струма. Тече на зап. от 
вр. Пирин между хребетите Попово бърдо (сев.) и Сулуница (ю.). Ре-
ката преминава през селата Сенокос и Мечкул. След с. Мечкул прие-
ма неговото име.

СЕНО́ТО — връх (1808 м) в Ср. П. Издига се на сев. от вр. Оре-
лек и на ю. изт. от вр. Мурата. Целият е обрасъл в букови гори.

СИВРИ́Я (Сивритепе, Сиври чал) — връх (2585 м) в Сев. П. Из-
дига се на хребета Дженгалица, който се отделя от главното било на 
сев. от вр. Джано. Особено внушителен вид има, гледан откъм езера-
та Бански гьолове.

СИМИТЛИ ́— град (6280 ж., 1970 г.), обявен през 1969 г. по слу-
чай 25 години от победата на социалистическата революция у нас. Жп. 
гара на линията София — Кулата. Разположен е на 270 м н. в. по два-
та бряга на р. Струма. Името му произлиза според някои от произвеж-
даните тук на времето малки хлебчета—симити. През 1965 г. е имал 
5088 жители, но оттогава бързо се разраства. С. е център на община 
с причислени към нея 5 съставни села. Поминъкът на населението е 
тютюнопроизводство, лозарство, овощия и зеленчуци. Голяма част е 
на работа в каменовъглената мина „Ораново”. Градът има ПТТ стан-
ция, 5 ресторанта, хотел, горско стопанство, ДСП „Комунални услу-
ги”, ТПК с железарски, дърводелски, плетачен, обущарски и други це-
хове, здравна служба, аптека, гимназия, читалище, минерална баня, 30 
дка оранжерии за ранни зеленчуци. Наблизо е рудник „Ораново”. В 
центъра на града е построен паметник на
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загиналите в борбата против османското робство и фашизма. Край С. 
минава международният път София—Кулата—Атина. От него се отде-
ля първокласно шосе за Разлог и гр. Гоце Делчев. Има редовни автобус-
ни връзки с градовете Сандански, Петрич, Разлог, Банско, Г. Делчев, Ве-
линград, Пазарджик, Благоевград, София, със селата Градево, Долно Осе-
ново и Железница. Градът е известен със своите минерални извори (вж).

СИМИТЛИЙСКИ МИНЕРА́ЛНИ И́ЗВОРИ — осемнадесет изво-
ра, разположени в гр. Симитли. Повечето от тях са каптирани и носят раз-
лични имена. Температурата им е от 30° до 66°С. Общият им дебит е око-
ло 2600 л/мин. Водата на всичките извори е бистра, без мирис, без утайка 
и е приятна за пиене. Има високо флуорно, сулфатно, силициево и натри-
ево съдържание. Лечебните свойства на минералната вода се ползуват с 
голяма популярност сред населението на района. С успех се лекуват забо-
лявания на опорно-двигателния апарат (хроничен ревматизъм и различни 
форми на артрит), гинекологични заболявания и хронично възпалител-
ни процеси на периферната нервна система. Изворите под жп. линията (5 
на брой) са с кални находища и се използуват за лечение на открито през 
летния сезон. Освен за балнеолечение, пиене и хигиенни нужди минерал-
ните води се използуват и в оранжериите за ранни зеленчуци.

СИМИТЛИЙСКА КОТЛОВИНА ́— разположена по средното те-
чение на р. Струма на ю. от Благоевградската и на сев. от Петричката кот-
ловина. Някога е била дъно на езеро. Котловината е дълга около 11 км и 
широка 7 км. През нея тече р. Струма в посока сев.-ю. Напоява се още от 
реките Градевска, Брежанска, Ракитнишка, Стара и др. Общият изглед на 
котловината е хълмист, прорязана от множество долове. Богата е с въгли-
ща и термални извори. В нея са разположени гр. Симитли и селата Круп-
ник, Полето.

СИНА́НИЦА — 1) Връх (2516 м) в Сев. П. на страничното Сина-
нишко било. Нарича се още и Чуката, Варовита чука и Разцепения връх. 
Гледан откъм ю., се вижда като разцепен на две. С. е любим обект на ту-
ристите и алпинистите. Източната страна на върха е отвесна 200-метрова 
стена от IV „б” категория на трудност. Премиерното изкачване на стената 
е направено от ме Андрей Тодоров и Васил Настев на 12 юли 1949 г. Пър-
вото зимно изкачване осъщест-
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виха на 27 април 1955 г. змс Енчо Петков и мс Йордан Мачирски. 
2) Горско стопанство в поречието на Синанишката река. Стопан-
ството е свързано чрез шосе сжп. гара Гара Пирин. Има магазин за 
хранителни продукти и фурна. Може да се намери подслон за но-
щуване в сградите на горските работници или в почивния дом на 
ОТКЗС с. Гара Пирин.

СИНА́НИШКА ПО́РТА—седло на страничното Синанишко 
било в Сев. П. През нея минава пътеката от циркуса Голямо Спа-
но поле за Синанишкия циркус. Пътеката към циркуса е стръмна 
и камениста.

СИНА́НИШКА РЕКА́—ляв приток на Влахинска река. Води 
началото си от Синанишкото езеро, което се оттича подземно и на 
около 120 м от него водите му излизат на повърхността.

СИНА́НИШКИ ЦИ́РКУС — красив мраморен циркус на Си-
нанишкото било в Сев. П. Личен връх, доминиращ над циркуса, е 
Синаница. В дъното на С. ц. е разположено Синанишкото езеро.

СИНА́НИШКО БИ́ЛО —странично било в Сев. П., отделя-
що се от главното било на ю. зап. от Муратов връх. Носи името на 
приказно красивия вр. Синаница. Дълго е около 12 км. На сев. зап. 
от билото е Влахинската долина, а на ю. зап. долините на р. Сърча-
лиица и р. Санданска Бистрица. Билото преди се наричаше Геор-
гийско (Гергийско) по името на най-високия връх на билото Геор-
гийца (2589 м). В’сев.зап. склонове на билото са врязани циркуси-
те Георгийски и Синанишки, чиито води се оттичат към речния ба-
сейн на Влахинска река. С. б. ограничава от сев. зап. циркуса Голя-
мо Спано поле и водосборния басейн на р. Сърчалиица. От вр. Мо-
мин на ю. се отделя хребетът Юрушки гробища. Други лични вър-
хове на билото са Конски кладенец и Шаралията.

СИНА́НИШКО Е́ЗЕРО — малко красиво езеро, разположено 
в Синанишкия циркус на 2181 м н. в. Отстои на 700 м сев.-сев. изт. 
от вр. Синаница. Има продълговата форма с размери 175 м дължи-
на, 80 м ширина и площ 10,10 дка. Оттича се подземно. След близо 
120 м водите му излизат на повърхността и дават началото на Си-
нанишката река.

СИ́НЬОТО Е́ЗЕРО — вж Тевно Василашко езеро.
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СИПЕ́ВЦИТЕ — водопад. Така се нарича по-големият от два-

та водопада в горното течение на р. Изток.
СИПЛЙИЦА — връх, вж Саплиица.
СИРЛЕ́ЩОВАТА КЪЩА в гр. Банско. Интересна е по своето 

устройство за живеене и отбрана. Външно това не личи. Оградена 
е с висок и дебел каменен зид, зад който са дворовете. Има два ета-
жа, дървен чардак, обор. Строена е може би преди 150 или 200 го-
дини, но изобретателният стопанин е помислил не само за добрия 
живот на семейството си, но и за неговата сигурност. Тайни бойни-
ци (мазга-ли) и ходничета дават възможност за дълготрайна отбра-
на, за безопасно отстъпление и напущане на къщата.

СИ́РНИШКА СКАЛА́ — намира се в изт. склонове на Ср. П. 
Отстои на 300 м над с. Делчево. На нея е бил запален огън в знак за 
въставане на населението против османското робство.

СИТА́НКАЛЕ (Ситанкалеси) — останки от крепост на сев. 
от р. Бъндерица в подножието на Пирин. Останките се намират на 
малка височина, която носи името на калето. С. датира от средните 
векове преди идването на турците.

СКЛА́ВЕ —село (1564 ж.), общински център. Разположено е 
по десния бряг на р. Склавско дере на ю. изт. от гр. Сандански, има 
200 м н. в. Счита се, че името му произхожда от латинската дума 
„Sklav” — роб, тъй като близко до селото през римско време се про-
веждали панаири с продажба на роби. Това място сега се нарича 
Панаира. За произхода на името има и друго предание (вж Ласкаре-
во). С. е цен -тър на община, към която са включени селата: Леву-
ново, Делчево, Дамяница, Спатово, Ласкарево, Джигурово, Ладаре-
во, Бождово, Любовка, Горна Сушица и Долени. В С. се произвеж-
дат тютюн, ранни домати и други зеленчуци, праскови, ябълки. От-
глеждат се овце, говеда, свине, птици. В селото има ТПК с отдели 
шивашки, обущарски, бръснарски, ПТТ станция, ресторант, апте-
ка, здравна служба, основно училище, кино, магазини. Свързано е 
чрез асфалтиран път с гр. Сандански (12 км), с който има автобусна 
връзка, и с гара Дамяница (4 км). На 2 км от селото е м. Курилото. 
Тук през юни 1943 г. нелегалният ОК на партията е взел решение за 
сформиране на партизанския отряд „Яне Сандански”.
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СКЛА́ВСКО ДЕРЕ́ — река, ляв приток на р. Струма. Съби-

ра водите от последните ю. разклонения на Каменишкото било. На 
десния й бряг е разположено с. Склаве.

СЛА́ТИНОВА МОГИ́ЛА — нисък горист връх на едно от 
най-сев. изт. разклонения на Котешкия чал. В подножието му има 
два извора. Нагоре към Котешкия чал никъде няма вода.

СМИ́РНЕНСКИ — връх, вж Малка Каменица.
СОКО́ЛОВА СКАЛА́ — връх (1971 м) в Сев. П. Разположен 

е на страничното Каменишко било на ю. от вр. Елен.
СОКО́ЛОВО —връх на последните издънки от сев. зап. раз-

клонение на вр. Пирин. На това разклонение между вр. Пирин и 
вр. Соколово е вр. Седелец.

СОЛИ́ЩЕТО — местност в Сев. П. Представлява денудаци-
онна повърхнина, разположена на Каменишкото било зап. от вр. 
Куклите и вр. Голена. Носи името си от солище — място, където 
овчарите поставят кърма на овцете.

СОЛУ́НСКИ ПРЕСЛА́П — превал в Сев. П. на сев. от вр. 
Петрова църква. Намира се на пътеката от гр. Мелник (с. Рожен) 
или с. Сугарево за х. „Пирин”. На превала има две постройки, ос-
танали от бивша мандра. По-малката е каменна, а по-голямата от 
плет и кал. При лошо време могат да дадат добър подслон. От С. 
п. се откриват хубави гледки към огромните куполи на Трите вър-
ха (Яловарника, Куклите и Голена), към вр. Лиманковица, Стефа-
нов връх и др.

СПА́НО ПО́ЛЕ — циркуси, вж Голямо Спано поле и Малко 
Спано поле.

СПАНОПО́ЛСКА ПО́РТА — вж Бъндеришка порта.
СПАНОПО́ЛСКИ ЕЗЕРА́ — езерна група в циркуса Голямо 

Спано поле. Брои около 8 постоянни и ня -колко временни езера. 
Те не са изследвани и данни има само за 5 от тях. Всички са плит-
ки. Най-високо разположеното е на 2451 м н. в. и отстои на 650 
м ю. зап. от Муратов връх . Има продълговата форма и дължина 
75 м, ширина 25 м и площ 1,20 дка. Най-голямото от групата е на 
1375 м ю.-ю .
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зап. от Муратов връх и има 2302 м н. в. Дълго е 175 м, широко 120 
м и има 12,60 дка площ. Данните за другите езера са: езеро 3. — 
1400 м на ю. от Муратов връх, 2402 м н. в. с 8,40 дка площ; езеро 4. 
— 2000 м ю. зап. от Муратов връх, 2212 м н. в. и 11,30 дка площ, и 
езеро 5. — 2050 м ю.-ю. изт. от Муратов връх, 2221 м н. в. и с 2,80 
дка площ. Езерата се оттичат чрез р. Сърчалиица.

СПАНОПО́ЛСКИ ХРЕ́БЕТ — планински хребет в Сев. П., 
който се отделя на сев. зап. от гребена Дончови караули. Отделя 
циркуса Голямо Спано поле от този на Малко Спано поле. Личен 
връх на хребета е Спанополски чукар.

СПАНОПО́ЛСКИ ЧУКА́Р — връх (2640 м) на Спанопол-
ския хребет в Сев. П. На ю. зап. от него продължава Спанопол-
ският хребет.

СПАРТА́К — архитектурно-скулптурна композиция. Изгра-
дена е на международното шосе София — Атина при отклонение-
то за гр. Сандански. Композиционният център е бронзовата фигу-
ра на вожда на робите Спартак.

СПА́ТОВО — село (374 ж.) в състава на община с. Склаве. 
Разположено е на около 200 м н. в. в долното течение на р. Склав-
ско дере. Според старите местни жители основател на селото е ня-
кой си дядо Славе. На сегашното място дядо Славе е имал къща, а 
на 1,5 км сев. са били кошарите му. Всеки ден той отивал при овце-
те, а вечер се връщал за спане в къщата си. От идването му за ,.спа-
не” е произлязло името на селото. Жителите на Спатово произвеж-
дат тютюн, домати, чушки, ранно и късно зеле, алабаш, бакла, фъс-
тъци, царевица, грозде, ябълки, праскови. Има телефонна връзка с 
ПТТ станция с. Склаве, начално училище, читалище, добре подре-
дена общинска градина. Покрай селото минава асфалтовото шосе 
от гр. Сандански (12 км) за гр. Мелник (9 км), с които, както и с гр. 
Петрич (20 км) С. има автобусни връзки. Съседни села са Склаве 
(1,5 км), Хотово (1,5 км), Делчево (4 км), Левуново (4,5 км). По ас-
фалтовото шосе до жп.гара Дамяница разстоянието е 5 км. На 3,5 
км сев. изт. от селото в м. Курилото има паметна плоча на паднали-
те в борбата против фашизма и капитализма. До нея има пътека.

СПАНОПО́ЛСКИ ЦИ́РКУС —вж Голямо Спано поле.
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СПРОПА́ДНА́ЛОТО — пещера, образувана в мраморен конгло-

мерат в подножието на Сев. П. на около 4 км ю. зап. от гр. Разлог. Пе-
щерата е разкрита по време на земетресението през 1904 г. Тя е дос-
та голяма, има няколко разклонения, сталактити и сталагмити. През 
едно от разклоненията й тече подземна река, която излиза на повърх-
ността.

СРЕ́ДНА—село (281 ж.) в състава на община гр. Г. Делчев. Раз-
положено е на възвишение в изт. склонове на Ср. П. на изт. от вр. 
Орелек. Надморската му височина е 800 м. Възникнало е преди око-
ло 200 години от избягали от потурчване жители на селата Брезница, 
Корница, Лъжница. Името му произхожда от средищното му положе-
ние между селата Драгостин и Добротино. В С. се произвеждат тю-
тюн, ябълки, череши, сливи, орехи. Селото има телефонна връзка, на-
чално училище, читалище. Със съседните си села Добротино и Дра-
гостин се свързва само с конски пътеки. На около 1 км сев. от С. ми-
нава камионният път от гр. Г. Делчев за с. Добротино и седловината 
Попови ливади. На близо 2 км зап. от селото е м. Калето (Калята, вж), 
на която има останки от постройка. Селото е родно място на убитите 
през 1935 г. учител-комунист Станчо Льондев и околийския секретар 
на партията Стоян Тупаров. Поради неблагоприятните условия за жи-
вот предстои преместването на жителите му в м. Саухбунар на около 
0,5 км зап. от гр. Гоце Делчев.

СРЕ́ДНАТА РЕКА́ —вж Башмандра.
СРЕ́ДНО БРЕ́ЗНИШКО Е́ЗЕРО — най-голямото от трите Бре-

знишки езера, разположени в Брезнишкия циркус. С. Б. е. лежи в ос-
новата на циркуса под Горното Брезнишко езеро на 1200 м изт.-ю. изт. 
от вр. Демирчал. Надморската му височина е 2217 м. Дълго е 250 м, 
широко 150 м и има площ 21,80 дка. Ниско под него е разположено 
Долното Брезнишко езеро.

СРЕДОНО́СА — много красив скалист гребен на сев. изт. от вр. 
Баюви дупки. Най-високата му точка има 2464 м н. в. Разделя цирку-
са Баюви дупки от циркуса Каменитица. Народът много правилно го 
е наименувал, защото прилича на нос, врязал се между двата циркуса. 
Зимен премиерен траверс на Средоноса бе осъществен през 1956 г. от 
змс Г. Атанасов, змс С. Бешев и алпинисти от ВИФ „Г. Димитров”.
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СТА́МОВ ЧУКА́Р — връх (1571 м), един от най-южните лич-

ни върхове на Ю. П. На сев. изт. от него е вр. Св. Петър, на ю.-ю. 
изт. Парилската седловина, на зап. вр. Сухия връх и на сев.-сев. 
зап. вр. Купена.

СТА́РИТЕ ЧА́РКОВЕ — река в Сев. П., приток на Кремен-
ска река. Извира от м. Джамията, разположена в сев. изт. склоно-
ве на Сев. П.

СТА́РИЯТ ГОВЕДА́РНИК — местност на хребета, спускащ 
се на сев. изт. от вр. Безбожка тумба срещу обширната Безбожка 
поляна. На изт. от него е м. Говедарника. Лятно време тук нощуват 
говедата на с. Добринище. Ю. под м. Старият говедарник минава 
пътеката от х. „Г.Делчев” за лагер „Безбог”.

СТЕ́ФАНОВ ВРЪХ —връх (2407 м) на страничното Каме-
нишко било почти на ю. от вр. Коцов гроб.

СТО́ЖА — село (194 ж.) в състава на община гр. Сандански. 
Лежи на левия бряг в средното течение на р. Санданска Бистрица 
на 400 м н. в. На срещуположния бряг е с. Лиляново. През осман-
ското робство се е наричало Чифлико. Основен поминък е тютю-
нопроизводството. Мъжката работна ръка е заета в горското сто-
панство и каменните кариери. Има телефонна връзка с гр. Сандан-
ски. Със Сандански е свързано чрез асфалтово шосе (7 км). До ку-
рортната местност Попина лъка и х. „Сандански” по същото шосе 
разстоянието е 11 км. На сев. изт. от селото са построени ВЕЦ „Ли-
ляново” и ВЕЦ „Попина лъка” от водносиловата каскада „Сандан-
ска Бистрица”.

СТОИ́МЕНАТА СКАЛА́ — връх на планинското разклоне-
ние на зап. от вр. Пирин. От С. с. разклонението се разделя на две: 
сев. зап. с вр. Козя стена и зап.. с вр. Градишки чукар.

СТОЙЧОВ КЛА́ДЕНЕЦ — извор в ю. изт. окрайнина на м. 
Равно боре, на изт. от последната издънка на Котешкия чал.

СТОЛОВА́ТЕЦ —местност наблизо до гр. Разлог в подножи-
ето на Югозападна Рила. На нея е намерена голяма каменна плоча 
с изображение на слънце и змия около него от епохата на критско-
микенската култура. Плочата се съхранява в музея на гр. Разлог. На 
С. на 14 април 1943 г.



160 ПИРИН - туристически речник

С
е проведена околийска партийна конференция, ръководена от Н. 
Парапунов. Конференцията решила да се създаде партизански от-
ряд със свое ръководство, да се прави преценка за политическо-
то положение в околията, да се критикуват допу-щаните грешки и 
слабости в процеса на работата, да започне издаването на в. Работ-
ническо знаме и др. Най-важното решение, взето на конференция-
та, е започването на активна бойна партизанска дейност.

СТРА́ГАТА — 1) Местност в Сев. П. на ю. от вр. Дисилица. 
Носи името си от „страга” — врата на кошара, през която овцете 
минават по една, за да бъдат из-доени. От близостта на С. с вр. Ди-
силица някои наричат върха с нейното име. 2) Връх, вж Дисилица.

СТРА́ЖИТЕ — върхове, двата гранитни най-сев. зъбера на 
гребена Ушиците от Полежанското било. Сев. връх е по-висок и 
носи името Голяма стража (2810 м), а ю. — Малка стража. Често 
туристите наричат целия гребен, като включват и Ушиците, с име-
то Стражите. По наименованието на Стражите и Ушиците има из-
вестна неясност. Местните хора наричат целия гребен Стражите, 
а с Ушиците наименуват няколкото връхчета на ю. от Малък Ман-
гъртепе. Селяните от с. Обидим наричат същите връхчета Обидим-
ските уши. На сев. от вр. Голяма стража в малък вторичен циркус е 
разположено Плешивото езеро (Локвата).

СТРАНЕ́ТО—склон. Така се нарича ю. зап. склон на Карсто-
вия ръб с Кончето. Представлява огромна, силно наклонена (към 
70°) към Влахинската долина камениста стена („страна”), на която 
местното население е дало умалителното име Странето.

СТРАНИ́ЧНО КА́МЕНИШКО БИ́ЛО — вж Каменишко 
било.

СТРАНИ́ЧНО ПОЛЕЖА́НСКО БИ́ЛО — вж Полежанско 
било.

СТРАНИ́ЧНО СИНА́НИШКО БИ́ЛО — вж Синанишко 
било.

СТРАНИ́ЧНО ТОДО́РИНО БИ́ЛО — вж Тодорино било.
СТРА́ШНАТА СКАЛА́ — връх, вж Елов чукар.
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СТРА́ШНИЯТ ДОЛ (Градешника). Грънчарска река —река, ляв 

приток на р. Струма Събира водите на зап. и ю. зап. склонове на Сина-
нишкото било. Влива се в р. Струма сев. над жп. гара Гара Огражден.

СТРУГА́РСКА РЕКА́—ляв приток на р. Еловица. Извира сев. 
под вр. Седелец.

СТРУ́ГО (Струга) — местност в Сев. П. в поречието на р. Диси-
лица. През С. минава шосето от с. Добринище (6—7 км) за х. „Г. Дел-
чев”. Тук е рибарникът на Иван Козарев, построен от него през 1939—
1940 г. По някакво съвпадение в тази местност се е водил първият бой 
на първия български партизанин Ив. Козарев с полиция (26 юни 1941 
г.). Срещу 14 полицаи Козарев е имал само 6 патрона, но „всичките 
хвърлил на месо”, убил двама полицаи и успял да се измъкне с мал-
ко нараняване. Сега в местността има скромен паметник, който на-
помня за боя.

СТРУ́МА — река, извира от Витоша. Нейната долина на ю. от гр. 
Симитли служи за зап. граница на Пирин. С. образува тясна, дълбока, 
скалиста и много красива клисура от стръмните склонове на Пирин и 
Малешевската планина, известна под името Кресненска клисура. Ре-
ката пресича Санданското и Петричкото поле и при Кулата напуща 
пределите на България. Влива се в Бяло море. До границата с Гърция е 
дълга 290 км. Водосборната й площ е 10 797 кв. км, наклон 7,3 ‰.

СТЪ́ЛБИТЕ — скално образуване, вж Стъпалата.
СТЪПАЛА́ТА (Стълбите) — скално образуване със 7 стъпала, 

разположено на хребета ю. от х. „Яворов”. На този природен монумен-
тален паметник находчивият народен ум е дал много подходящо име.

СУВА́Т ЧЕШМА́ — каменна чешма в изт. част на седловината 
Суватя между върховете Мурата (сев. зап.) и Сеното (ю. изт.). Изпол-
зува се от местните овчари за водопой на добитъка.

СУВА́ТЯ —седловинна местност на главното било в Ср. П. меж-
ду вр. Мурата на сев. зап. и вр. Сеното на ю. изт. През нея минава пъ-
теката от м. Тодорова поляна за вр. Орелек и Полови ливади. В изт. и 
част е Суват чешма. На зап. от седловината започва трупчийски път 
за горското
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С
стопанство „Гинчин мост” в поречието на р. Пиринска Бистрица. 
Почти на изт. от С. се спуща пътека за с. Лъжница.

СУГАРЕ́ВО — село (135 ж.) в състава на община гр. Мелник. 
Разположено е на около 750 м н. в. в ю. склонове на Каменишко-
то било в поречието на Сугаревската река. В С. се произвеждат тю-
тюн, някои видове зърнени култури, отглеждат свине, говеда, кози. 
Част от населението работи в горското стопанство. Селото има те-
лефонна връзка с Мелник, начално училище, читалище. Свързано 
е чрез шосе с гр. Мелник (9 км), минаващо през с. Кърланово (4 
км) за с. Кашина, като има отклонения за м. Равна бука (от нея 2 ч. 
до х. „Пирин”) и м. Лопово (1,15 ч. до х. „Пирин”, има добра мар-
кировка). До съседното с. Долени има шосе (5 км). С гр . Мелник 
и гр. Сандански има автобусна връзка. До жп. гара Дамяница по 
шосето е 24 км. До х. „Пирин” по пешата пътека през вр. Петрова 
църква, Соленски преслап и Демирхан е към 4 часа.

СУГА́РЕВСКА РЕКА́ — един от големите начални притоци 
на Мелнишката река. Събира водите от склоновете на върховете 
Лиманковица, Стефанов връх, Чаталчучур, Петрова църква. Ми-
нава през с. Сугарево, на което носи името, през с. Кърланово и ю. 
зап. от него се съединява с Доленската река, с която образува Мел-
нишката река.

СУЛУ́НИЦА — хребет в Сев. П. Започва от вр. Пирин. Има ю. 
зап. посока към с. Кресна. Разделя водосборните басейни на реки-
те Мечкулска и Ощавска.

СУ́ХИЯ ВРЪХ—остър връх (1556 м) в Ю. П., изграден от бе-
лезникав мрамор. Разположен е на едно от зап. разклонения на 
главното било на Ю. П. и е един от най-ю. върхове на този дял. На 
сев. изт. от него е вр. Купена, на зап. вр. Стамов чукар, а на ю. изт. 
е Парилската седловина.

СУХИЯТ ВРЪХ — нисък връх на Каменишкото било на ю. 
зап. от вр. Соколова скала.

СУ́ХИЯТ ГЬОЛ—езеро, вж Долно Брезнишко езеро.
СУ́ХО БРЕ́ЗНИШКО Е́ЗЕРО — вж Долно Брезнишко езеро.
СУХОДО́ЛСКИ ПРЕВА́Л — седло на главното било между 

върховете Бутин и Разложки Суходол. През
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превала минава пътеката от х. „Яворов” за долината на Влахинска 
река. От С. п. по главното било на ю. изт. се отива за Карстовия ръб 
с Кончето, вр. Вихрен и х. „Вихрен”, а на сев. зап. за вр. Пирин и 
Предела (има автобусна спирка).

СУХОДО́ЛСКО Е́ЗЕРО — единично езеро в циркуса Раз-
ложки Суходол, чието име носи. Разположено е на около 1 км ю. 
от вр. Разложки Суходол на 2311 м н. в. Дълго е 60 м, широко 50 и 
има площ 2 дка. Максималната му дълбочина е 0,5 м. Незначител-
ният му отток по-надолу се губи в мраморните скали. Езерото има 
почти кръгла форма и е обградено с клек. Покрай него минава пъ-
теката от х. „Яворов” за Суходолския превал.

СЪ́РЧАЛИИЦА — река, десен приток на р. Башлиица. Съ-
бира водите си от езерата и малките поточета на циркусите Голя-
мо и Малко Спано поле. Влива се в р. Башлиица ю. зап. от х. „Сан-
дански”. Образуват голямата пиринска река Санданска Бистрица. 
Според легенда реката носи името на Сърча, дъщеря на персий-
ски хан, която страдала от неизлечима болест и се е лекувала по 
тези места.

Т
ТАУША́Н — странично планинско разклонение на Камениш-

кото било почти на ю. от Стефанов връх. Служи за вододел на р. 
Черна вода от р. Бяла вода.

ТЕ́ВНА ПОЛЯ́НА — хубава поляна в Сев. П., обградена с 
иглолистна гора. Разположена е на изт. над поляната Караманица. 
Изт. над Т. п. се намира м. Бажура.

ТЕ́ВНИЧКА ЧЕШМА́ —извор в зап. окрайнина на м. Равно 
боре ю. зап. от гр. Разлог.

ТЕ́ВНИЧKOTO — местност в Сев. П. на изт. от м. Карагон-
ско. На времето е била обрасла с много гъста, тъмна („тевна”) гора, 
от която носи името си. Легендата разказва, че в м. Тевничкото 
Банко синът на Дядо Карагон е задържал и наказвал непокорни-
те. Те не искали многото махали да се обединят и заселят на мяс-
тото на днешно Банско, с което се осигурявала по-успешна взаим-
на борба с врагове и природни стихии.
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ТЕ́ВНО ВАСИЛА́ШКО Е́ЗЕРО (Синьото езеро) — спада към 

Василашката езерна група. Разположено е на 2362 м н. в. и отстои 
на 925 м на сев.-сев. зап. от вр. Типиц. Формата му е слабо продъл-
говата. Има дължина 388 м, ширина 215 м и площ 63,90 дка. Езерото 
е второ по дълбочина (29,00 м) слел Поповото и трето по обем (510 
000 куб. м) след Поповото и Голямото Валявишко. Бреговете му са 
стръмни. Сев. страна на езерото се огражда от 20-метров висок праг, 
през който по тесен прорез водите му се оттичат под каменните бло-
кове в Горното Василашко езеро.

ТЕ́ВНОТО Е́ЗЕРО (Белеметско, Белеметско тевно и Криво-
то)— езеро, разположено в циркуса Белемето. През 1902 г. край езе-
рото се е състоял конгрес на ВМОРО, който е решил да бъде обяве-
но Илинденското въстание. Езерото отстои на 300 м ю.-ю. зап. от 
вр. Валявишки чукар и на 775 м ю.-ю. изт. от вр. Момин двор. Над-
морската му височина е 2512 м. То е едно от най-големите пирин-
ски езера и най-голямото от Малокаменишката езерна група. Дъл-
го е 450 м, широко 175 м, с площ 60,00 дка и максимална дълбочина 
3,90 м. Водният му обем възлиза на 116 570 куб. м. Близо до малкия 
поток, изтичащ от езерото, през 1970/1971 г. ЦС на БТС построи со-
лиден алпийски заслон.

ТЕПИ́Ц — връх, вж Типиц.
ТЕПИ́ЦИТЕ — върхове, вж Типиците.
ТЕ́САНИЦА — пролом на р. Места между десните и́ притоци 

р. Изток и Добринишката река.
ТЕ́ШОВО — село (1295 ж.) в състава на община с. Копривлен. 

Лежи в изт. склонове на Ю. П. на ю. изт.-изт. от вр. Св. Петър. Има 
960 м н. в. Според местните жители името му произлиза от течаща-
та вода, с която изобилствува селото. Основен поминък е тютюноп-
роизводството, лозарството, овощарството, овцевъдството. Селото 
има здравен пункт, основно училище, телефонна връзка. Свързано е 
чрез шосета със селата Лъки (4 км) и Копривлен (17 км). До гр, Гоце 
Делчев е 25 км, до жп. гара Добринище 70 км. Селото е родно място 
на бореца против османското робство войводата Атанас Тешовски.

ТИ́НЧЕВА РЕКА́ — малък десен приток на р. Беговица; влива 
се в нея близо до Мечкина поляна.
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ТИ́ПИКА —връх, вж Типиц.
ТИ́ПИЦ (Голям Типиц, Типика, Типица, Типица чукар, Тепица) 

— връх (2645 м) в Сев. П. Разположен е на главното било. На зап. от 
него има по-ниски безименни връхчета, единият от които (най-зап.) 
някои погрешно наричат Възела. На сев. изт. от вр. Типиц е вр. Ма-
лък Типиц. В ю. изт. посока по главното било има още един връх, 
причисляван към Типиците. На върха има триангулачна точка.

ТИ́ПИЦА ЧУКА́Р — връх, вж Типиц.
ТИ́ПИЦИТЕ — два конусообразни върха— Типиц (Голям Ти-

пиц) и Малък Типиц, на главното планинско било в Сев. П. На зап. 
от вр. Типиц има по-ниски връхчета (без имена), причислявани към 
върховете Типиците. Към тях се причислява и върхът на главното 
било на ю. изт. от вр. Типиц.

ТИ́ПИЦКИ ЕЗЕРА́ — две постоянни — Горно и Долно, и едно 
малко, временно езеро, разположени в страничен циркус под вр. Ти-
пиц. Горното (17,70 дка) е по-голямо от Долното (15,90 дка). Езерата 
не са свързани помежду си, а се оттичат чрез отделни потоци, които 
по-надолу се събират и образуват ляв приток на р. Валявица.

ТИ́СОВА БЪРЧИ́НА — природен резерват на м. Хълма в зем-
лището на с. Гара Пирин. Тук има естествено находище на дърво-
видна хвойна, наричана още „тиса”, и див кипарис. Съществува ле-
генда, според която от тази хвойна изкусни майстори (траки) са по-
строили бързоходен кораб за римски пълководец. Пратениците на 
пълководеца, които открили дърветата, били посечени, за да не из-
дадат тайната на бързоходния кораб. Резерватът е обявен с постано-
вление № 6663 от 5. XII. 1949 г. на Министерство на горите.

ТИХА́ЦИТЕ — местност, вж Тияците.
ТИ́ШЕТО — живописна гориста местност в подножието на 

Сев. П. на зап. от гр. Разлог. Тук се намира горският дом „Тишето”, 
свързан посредством чакълирано шосе с м. Кулата и от нея по асфал-
тираното шосе с Разлог или гр. Симитли. В края на м. юли 1943 г. 
братята партизани Костадин и Борис Лагадинови и Георги Джоджов 
нападат горския дом, от който взимат няколко пушки, един пистолет, 
одеяла и други вещи. По-късно пистолетът е бил даден на най-
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малката партизанка в Пиринския отряд Елена (Амазонката), сестра на 
Лагадинови. На 1 август 1944 г. на Т. се води сражение. След успешна 
снабдителна акция в с. Градево натоварените коли с хранителни проду-
кти и вещи се отправят към района на четата. Партизаните са нападнати 
от жандармерия, но успяват да я отблъснат и да се оттеглят без загуби.

ТИЯ́ЦИТЕ (Тихаците) — местност в Сев. П. на около 1 час ю. от 
х. „Демяница” по течението на р. Валявица. Тук реката тече бавно, тихо, 
с много криволичения, от което местността носи името си. Малко по-
нагоре ю. от Тияците Валявица приема късия си ляв приток Превалска 
река. При Т. пътеката от х. „Демяница” се разделя на две — на изт. за 
Валявишкия циркус и Дженгалската порта и на ю. за Превалските езе-
ра и Превалската порта или през Чаирската порта за циркуса Чаира. В 
Т. някога е имало циркусно езеро, но е затлачено от наносни материа-
ли. При Т. се отбелязва третата фаза на стадиалното отстъпване на ня-
когашния Демянишки ледник (2175 м н. в.).

ТО́ДЕВАТА КЪЩА в гр. Банско. Лесно се познава по двата висо-
ки бели комина. Като се погледне внимателно, ще се забележат още ня-
колко комина. Строена е през 1864 г. и се отличава с дърворезбата на та-
ваните си. Особено интересно е голямото дървено слънце в предната 
стая, разпростряло на всички страни своите лъчи — символи на свобо-
дата, тъй дълго очаквана от поробеното население.

ТОДО́РИН ВРЪХ (Тодорка, Голяма Тодорка) — връх (2746 м) в 
Сев. П. на страничното Тодорино било. Гледан откъм гр. Банско, има 
красив пирамидален вид. От него се откриват едни от най-прекрасни-
те гледки в Сев. П. Почти на ю. от върха са разположени двете езера То-
дорини очи, на зап. ез. Окото, на изт. Къркъмските езера. Името на вър-
ха е свързано с няколко легенди. Една от тях гласи, че юначната българ-
ка Тодора, защитница на крепостта Ситан, до последния си дъх се е бо-
рила с друговерците турци и предпочела смъртта пред поруганието. Го-
нена от турците, изкачила върха над крепостта, хвърлила се в бездните 
му и загинала. Друга легенда говори за местната девойка Тодорка, ко-
ято, след като не могла да склони баща си да я даде за жена на овчаря 
Васил, се качила на върха, проронила две сълзи, от които се образува-
ли двете езера Тодорини очи, и се хвърлила в скалистите урви. Люби-
мият и ́ видял нейната
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гибел и се удавил в езерото, що днес носи неговото име (Василак, 
Рибно Василашко ез.).

ТОДО́РИНИ ЕЗЕРА́ (Очите на Тодорка) — две езера — Горно 
и Долно, разположени в циркус между върховете Тодорин и Малка 
Тодорка (вж на съответните имена).

ТОДО́РИНИ У́ЛИЦИ (Тодорини улуци) — улеите по сев. зап. 
склонове на Тодорин връх, спускащи се към Бъндеришката доли-
на. Всички улеи са лавино-опасни. Срещу х. „Вихрен” се спускат 4 
улея, които в долната си част се съединяват. Разделени са помежду 
си от три скални ребра, наричани Тризъбеца.

ТОДО́РИНО БИ́ЛО — странично било, отделящо се от глав-
ното планинско било между най-изт. връх от Бъндеришките чуки 
и най-зап. от Типиците. Общата му посока е сев.След отделяне-
то му от главното било билната линия представлява тесен ръб, на 
който е разположен вр. Василашки чукар. Следва разширение на 
изт. с почти отвесни склонове, а на зап. с наклон към Бъндеришкия 
циркус. След това билната линия се пресича от Превала на Малка 
Тодорка, издига се към вр. Малка Тодорка и с лека дъга, отворена 
почти на ю., продължава към гранитния Тодорин връх. От цялото 
Т. б. се откриват чудни гледки. В склоновете му се гушат Къркъм-
ските и Тодорините езера, ез. Окото. По част от Т. б. минава зимни-
ят път от х. „Вихрен” за х. „Демяница” (по ръба малко на ю. от ез. 
Окото). На изт. от Тодорин връх започва Тодориновръшкият чал.

ТОДОРИНОВРЪ́ШКИ ЧАЛ — планински хребет в Сев. П. 
Започва на изт. от Тодорин връх. Малко преди Къркъмските езера 
с лека извивка променя посоката си на сев. и приема името Икриш-
ки рид. Ограничава от сев. Къркъмския циркус.

ТОДО́РКА — връх, вж. Тодорин връх.
ТОДО́РОВА О́РНИЦА — местност в Сев. П. Намира се на 

ю.-ю. зап. от почивния дом „Н. Вапцаров” над гр. Банско на 1300 
м н. в. При нея шосето от гр. Банско се разклонява — дясното за 
х. „Вихрен” (8 км), лявото за каменната кариера. Сред Т. о. са раз-
положени сградите на гранитната каменна кариера, в която може 
да се намери под-
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слон, има телефон и чешма. През местността минава пътеката и те-
лефонната линия за х. „Демяница”.

ТО́ДОРОВА ПОЛЯ́НА (Тодоровото) — седловина, която слу-
жи за граница между Сев. и Ср. П. Най-високата й точка е на 1883 
м н. в. Т. п. е обширна поляна, заградена с вековни иглолистни 
гори, предпочитано място за летуване на палатки. Има чешма с до-
бра за пиене вода. На сев. зап. от седловината се издига личният 
връх Бойков връх (Сев. П.), а на ю. изт. вр. Мурата (Ср. П.).

ТОДОРО́ВОТО — седловина, вж Тодорова поляна.
ТРЕМО́ШНИЦА — местност в Сев. П. на около 3 км ю. зап. 

от х. „Сандански”. Тя е наблизо на зап. от шосето за гр. Сандански. 
Т. е живописна и със здравословен климат. Тук ежегодно летуваха 
деца от гр. Сандански, а сега сградите се използуват от строители-
те на водносиловата каскада.

ТРЕ́ТАТА РЕКА́ — вж Демиркапийска река.
ТРИЗЪ́БЕЦА — три скални ребра по сев. зап.-зап. склонове 

на Тодориното било, спускащи се към х. „Вихрен”. Тези ребра при-
личат на тризъба вила и дават името на ребрата. Между ребрата и 
вляво и вдясно от тях има 4 улея, които в долната си част се съеди-
няват. Тези улеи, както и останалите по склоновете са лавиноопас-
ни и се наричат Тодорини улици.

ТРИО́НСКА ПОЛЯ́НА — намира се в Сев. П. по сев. изт. 
склонове на вр. Конарево. Носи името си от многото триони, с кои-
то на времето са бичели трупите на дъски. Под поляната има склад 
за дървен материал, който по камионен път се сваля за дървообра-
ботващите предприятия.

ТРИ́ТЕ ВЪ́РХА — това общо име носят върховете Яловар-
ника, Куклите и Голена, разположени на страничното Камениш-
ко било. Гледани от ю., представляват три огромни купола, изпра-
вени един до друг.

ТРИ́ТЕ ГРО́БА — 1) Връх в Сев. П., разположен на хребета 
Трите гроба. Малък и нисък връх, обрасъл с клек. На сев. изт. бли-
зо до върха е малката седловина Трите гроба, а след нея пак на сев. 
изт. се издига личният връх на хребета Карабурун. 2) Хребет, кой-
то започва на изт.
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от вр. Безбог. Постепенно приема сев. изт. посока. Личен връх 
(най-сев. изт.) на хребета е вр. Карабурун. Малко преди него има 
малко връхче, наричано Трите гроба. Между него и вр. Карабурун 
е седловинната местност Трите гроба. Гробовете на тази местност 
дават името на целия хребет, на малкото връхче и на самата нея. 3) 
Седловинна местност, разположена на едноименен хребет в Сев. 
П. Намира се на сев. изт. от вр. Трите гроба и на ю. зап. от вр. Кара-
бурун. Местността представлява полянка, обрасла наоколо с клек, 
сред която личат останки от гробове. Говори се, че тук са били 
заровени убити от разбойници трима кираджии, които пренасяли 
стоки с коне. През м. Т. г. е минавал стар винарски път от гр. Мел-
ник през Демиркапия за Разложката котловина, а сега минава най-
пряката пътека от х. „Гоце Делчев” за Попово езеро, без да се оти-
ва на лагер „Безбог”.

ТРИ́ТЕ РЕКИ́ — 1) С това общо име се наричат реките Де-
миркапийска (Третата), Башмандра (Средната) и Голенска (Край-
ната, Кельова). Тези реки — първо Голенската и Башмандра, а след 
това и Демиркапийската, се сливат и образуват най-дългата пирин-
ска река Пиринска Бистрица. 2) Местност във водосливната зона 
на реките Демиркапийска, Башмандра и Голенска, носещи общо-
то име Трите реки. На местността е построена х. „Пирин”. 3) Хижа 
— вж Пирин (2).

ТУ́ФЧА — река, десен приток на р. Места. Води началото си 
от Горното Брезнишко езеро. Събира водите на Брезнишкия цир-
кус, минава като голяма и пълноводна река през с. Брезница, при-
ема десния си приток р. Корница и се влива в р. Места. Общата й 
дължина е около 25 км.

ТУ́ЗЛАТА — поляна, разположена сев. от вр. Карабурун. Об-
градена е с иглолистна гора. През нея минава пътеката от х. „Гоце 
Делчев” (45 мин.) за лагер „Безбог”.

ТУ́МБА — връх, вж Баба.
ТУ́МБА БА́БА — връх, вж Баба.
ТУРИСТИ́ЧЕСКА СПА́ЛНЯ в гр. Гоце Делчев. Открита е 

през 1969 г. Разполага с 40 легла. Отворена е целогодишно. Стопа-
нисва се от турист, дружество „Момини двори”, гр. Г. Делчев.
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Т
ТУРИСТИ́ЧЕСКА СПА́ЛНЯ в гр. Мелник. Отворена е целого-

дишно и разполага със 75 легла. В партера има малка столова. Стопа-
нисва се от турист, дружество „Пирински орел”, гр. Мелник.

ТУРИСТИ́ЧЕСКА СПА́ЛНЯ в гр. Разлог. Намира се на град-
ския площад в сградата на бившия хотел. Отворена е целогодишно. 
Разполага с 42 легла и 12 места на нарове Стопанисва се от турист, 
дружество „Пирин”, гр. Разлог.

ТУРИСТИ́ЧЕСКА СПА́ЛНЯ в гр. Сандански. Отворена е цело-
годишно. Намира се в началото на градския парк. Има 40 легла. Сто-
панисва се от турист, дружество „Еделвайс”, гр. Сандански, тел. 287.

ТУРИСТИ́ЧЕСКА СПА́ЛНЯ НА ЦСПС гр. Банско. Намира се 
в двора на училището срещу Кулата с часовника. Отворена е целого-
дишно и разполага с 36 легла. През лятото се използува за екскурзи-
онна почивка. Стопанисва се от Управление почивни домове и сана-
ториуми при ЦС на профсъюзите. Адрес: „Пирински екскурзионен 
маршрут гр. Банско, тел. 409.

ТУРИСТИ́ЧЕСКА СПА́ЛНЯ НА ЦСПС в с. Добринище. На-
мира се близо до минералната баня. Отворена е целогодишно. Има 35 
легла. През лятото се използува за екскурзионна почивка. Стопанис-
ва се от Управление почивни домове и санаториуми при ЦС на проф-
съюзите. Адрес: „Туристическа спалня на ЦСПС с. Добринище; чрез 
Банско, тел. 409.

ТУРИСТИ́ЧЕСКИ ДОМ в гр. Банско. Модерната сграда в битов 
стил се намира южно и близко до площада. Има капацитет 140 места 
на легла в стаи с по 2 и 3 легла и общи нарови помещения. В партера 
има ресторант. Отворена е целогодишно. Има радиотелефонна връзка 
с хижите „Бъндерица”, „Яворов”, „Вихрен”, „Демяница”, „Гоце Дел-
чев” и вр. Мусала. Стопанисва се от ОС на БТС, Благоевград.

ТУРИ́ЧКА ЧЕ́РКВА— местност в Сев. П., разположена в до-
лината на р. Санданска Бистрица на 15 мин. път над устието на 
р.Разсланковица в р. Санданска Бистрица.

ТУ́РЧИНО — местност в склоновете на Сев. П. на една от пъ-
теките за х. „Яворов”. На местността има каменна кариера, студена 
ьода, много малини, боровинки и диви ягоди.
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У—Ф—X
У́ПЛЕТО — местност в Сев. П., разположена между новите 

иглолистни насаждения по ю. изт.-изт. склонове на хребета Паша-
лица, спускащи се към Бъндеришката поляна. Долната й част се 
пресича от пътеката, която води от гр. Банско през Дългата поля-
на за х. „Бъндерица”.

У́СИПО — връх (1740 м) в Сев. П. Издига се на едно от сев. 
изт. разклонения на Тодорин връх (зап.) над Демянишката долина. 
Върхът е обрасъл с иглолистна гора, а изт. му склон към долината 
е гол и представлява почти отвесна ронлива мраморна стена. Под 
нея има каменист сипей, от който произлиза името на върха.

УШИ́ТЕ — местност край гр. Сандански. На нея е намерена 
каменна плоча с древен надпис. Плочата е била вградена в тракий-
ската чешма край вековния явор, но по-късно бе прибрана в град-
ския музей.

УШИ́ЦИТЕ — планински гребен, един от най-красивите гра-
нитни гребени с подчертан алпийски характер. Разположен е на 
Полежанското било, почти на сев. от вр. Полежан. Двата най-се-
верни зъбера са върховете Малка и Голяма стража (вж). Гледани 
откъм вр. Типиц, от Превала на Малка Тодорка, от Тодорин връх и 
Василашкия циркус, У. имат внушителен вид, но цялата тяхна кра-
сота и грандиозност се разкрива от Газейския циркус У. очертават 
изт. граница на Газейския циркус и зап. на Полежански циркус.

Ф
ФРЕ́НДОВ ЧУКА́Р — възвишение на зап. от поляната Пирин 

пее. През него минава камионен път, започващ на ю. от ресторан-
та и хотела на Предел. Пътят минава през Алексова поляна и сти-
га до м. Йотковото.

X
ХАДЖИДИ́МОВО — село (2877 ж.) общински център. Раз-

положено е в долината близко до р. Места
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на 510 м н. в. До 1930 г. се казвало Сингартия. Това име е свързано с 
предположението, че по време на траките и илирите на това място е 
било цветущото селище Синград, но доказателства няма. По-късно е 
било преименувано на Жостово. Някои считат, че то е свързано с име-
то на ген. Жостов, началник-щаба на армията през Първата световна 
война, а други, че името е дадено случайно, без някаква връзка с ге-
нерала. От 1948 г. носи името на видния борец за свобода Димо Хад-
жидимов. Селото е център на община, към която са причислени села-
та Петрелик, Теплен и Беслен. Основен поминък е тютюнопроизвод-
ството. Отглеждат се овце, говеда, кози, кокошки. Овощарството е сла-
бо развито. Селото има ПТТ станция, ресторант, здравна служба, апте-
ка, читалищна сграда със салон с 350 места, училище. Свързано е чрез 
шосета и има автобусна връзка с гр. Г. Делчев (15 км), с. Копривлен (5 
км) и с. Петрелик (3 км). Най-близка жп. гара е Добринище (60 км). До 
селото има две могили-гробници от времето на трако-илирите.

ХАЙДУ́ШКА ЧЕШМА́ — намира се на 40 мин. изт. от х. „Яво-
ров”. До нея води добре очертана пътека. Някога тук край студена-
та вода се събирали хайдути, харамии и четници, а по-късно и парти-
зани, откъдето носи името. На десетина минути от нея е просторна-
та Яворова поляна.

ХАМБА́РТАШ — връх, вж Хлевен.
ХАМБА́РТЕПЕ — връх, вж Хамбарташ.
ХАН ПРЕДЕ́Л — това име е останало от стария хан, който се е 

намирал по шосето от Симитли за Разлог. Сега на неговото място има 
уютен ресторант и хотел, кантон на пътно управление, използуван и 
за почивка. Околността на хан Предел е красива, с хубави изгледи към 
Северен Пирин. Много удобно място за лятна и зимна почивка.

ХА́НА — пещера в улея сев. зап. над х. „Бъндерица”.Тя е мал-
ка, плитка, няма пещерни образувания и не представлява особен ин-
терес.

ХАРАМИ́БУНАР — 1) Местност в изт. склонове под вр. Чове-
ко. На нея е изворът Харамибунар, който дава името на местността. 
В околността й е развит дърводобив, има няколко постройки, лавка. 
Свързана е чрез добре поддържано шосе със с. Добринище. Камион-
ният път от
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X
с. Кремен за Харамибунар е лош, особено след дъжд. 2) Извор на изт. 
под вр. Човеко. На името на извора се нарича и околната местност. От 
него води началото си Кременската река. С името X. се нарича и из-
ворът Харамийски кладенец (вж). Някои наричат извора без първата 
му буква — Арами-бунар.

ХАРАМИЙСКА ПОЛЯ́НА — разположена е на изт. от м. Тодо-
рова орница и сев. от вр. Конарево. На времето тук е било сборище на 
разбойнически банди — харамии, които нападали кервани и пътници, 
ограбвали ги и ги избивали.

ХАРАМИЙСКИ КЛА́ДЕНЕЦ— наричан и Харамибунар. От 
него води началото си Голенската река.

ХАРАМИЙСКОТО ХОРИ́ЩЕ —връх на Каменишкото било в 
Сев. П. на ю. изт. от вр. Белите камъни и Стефанов връх. След него в 
ю. изт. посока е вр. Чаталчучур.

ХАРАМИЙСКОТО КЛА́ДЕНЧЕ —намира се в сев. зап. край 
от м. Кулата на седловината Предел. През османското робство тук 
харамиите са обирали пътниците. Около кладенчето още личат раз-
копки на иманяри, търсачи на заровени богатства от ограбените път-
ници.

ХВОЙНАТА — местност на сев. изт. от подножието на послед-
ните разклонения на Котешкия чал.

ХВОЙНАТИ ВРЪХ — вж Овинати връх.
ХВОЙНАТО Е́ЗЕРО — вж Овинато езеро.
ХЛЕВЕН (Хамбарташ, Хамбар-тепе) — връх (2645 м) на главно-

то било в Сев. П. Издига се на Дебели рид между върховете Демирчал 
и Саплиица. През 1942 г. бе преименуван на Хлевен (Заповед № 2186, 
Държ. в-к, бр. 139, 1942 г.), но това име не е популярно сред туристите 
и любителите на планината. Те предпочитат името Хамбарташ.

ХОРО́ТО — поляна, вж Сандански ятаци.
ХО́ТОВО — село (433 ж.) в състава на община гр. Мелник. Раз-

положено е на 225 м н. в. в ниските ю. склонове на Каменишкото 
било на ю. зап-зап. от гр. Мелник. Жителите му отглеждат тютюн, 
мак, сусам, памук, праскови, овце, говеда. Част от населението рабо-
ти в рудник „Мелник”. Селото има телефонна връзка с гр. Мелник, 
здравен и апте-
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чен пункт, начално училище, читалище. На около 1 км изт. от селото 
са Хотовските минерални извори. X. е свързано чрез асфалтово шосе и 
има ежедневни автобусни връзки с гр. Сандански (12 км), гр. Мелник (8 
км) и гр. Петрич. До с. Спатово е 3 км и до с. Лозеница 4 км. Най-близ-
ка жп. гара е Дамяница (7 км по асфалтов път).

ХО́ТОВСКИ МИНЕРА́ЛНИ И́ЗВОРИ —шест извора на около 1 
км изт. от с. Хотово. Водите на 5 от тях се смесват с мочурища, а едини-
ят е каптиран. Водата му се използува за пиене. Има дебит 0,5 л/сек и 
температура 18о с. Водата е хидрокарбонатно-натриева със значително 
сулфатно съдържание. Има добър лечебен ефект при хронични възпали-
телни стомашно-чревни заболявания: гастрити, хронични колити и др.

ХРА́СНА —село (211 ж.) в състава на община с. Катунци. Разполо-
жено е в зап. разклонения на Ю. П. на ю. изт. от с. Горно Спанчево. Над-
морската му височина е към 130—150 м. Според предание носи името 
си от многото храсти, които след освобождението от османското роб-
ство били изкоренени за увеличаване на работната земя. Основен поми-
нък е тютюнопроизводството — ориенталски сорт. Отглеждат се овце, 
волове, малко кози. Селото има свой водоем с вместимост към 20 000 
куб. м вода, начално училище, телефонна връзка чрез ПТТ станция с. 
Горно Спанчево, до което има черен път (6 км).

ХЪ́РСОВО — село (872 ж.) в състава на община гр. Мелник. Раз-
положено е на около 1,5 км изт. от Мелнишката река на приблизител-
но 200 м н. в. Жителите смятат, че името му произлиза от храстовидна-
та растителност, с която в миналото е била обрасла местността. Първи-
те заселници избирали това закрито от храсти място, за да се запазят 
от турците. Основен поминък е лозарството и тютюнопроизводството. 
X. има ПТТ станция, свързана с гр. Мелник и с. Марикостеново, ресто-
рант, здравен и аптечен пункт, основно училище, читалище с голям ки-
носалон, винарска изба, търговска сграда. Свързано е чрез шосе с меж-
дународния път София—Атина (8 км). Има редовна автобусна връзка с 
гр. Сандански (22 км) и гр. Петрич (20 км). Камионни пътища има до с. 
Кромидово (2 км), с. Капатово (3 км) и с. Ново Кономлади (6 км). Най-
близка жп. гара е Ген. Тодоров (11 км). Наблизо до селото в м. Гущеров 
андък са убити през м. октомври 1878 г. от турската войска 30 хайдути.
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Ц-Ч
ЦВЯ́ТКОВ ГРОБ — местност в Ср. П. Така се нарича ю. част 

на платото Добро поле.
ЦИ́ГАНСКОТО КЛА́ДЕНЧЕ — извор по пътеката от гр. 

Банско за х. „Бъндерица”, преди да се излезе в м. Мъртва поляна. 
Изворът е каптиран за водоснабдяването на гр. -Банско.

ЦИГУ́РИН ЧУКА́Р — възвишение на ю. изт. от с. Добрини-
ще и на сев. от м. Думатарица. Зап. от възвишението минава шосе-
то от с. Добринище за х. „Гоце Делчев”. В гористата околност на Ц. 
ч. са намирали убежище партизани от Пиринския отряд.

ЦИНЦА́РОВАТА КЪ́ЩА — вж Кордопуловата къща.
ЦЪ́РНА МОГИ́ЛА — 1) Нисък връх в края на рида, който се 

спуска на сев.-сев. зап. от вр. Пирин. Наблизо е до шосето Симит-
ли—Разлог. Други върхове на това разклонение са Обешеник и Се-
делец (на ю. изт. от вр. Църна могила). 2) Връх (1976 м), разполо-
жен на Църномогилския чал на сев. изт. от вр. Кутело. Обрасъл е с 
гъста иглолистна гора, която го прави тъмен (църен).

ЦЪРНОМОГИ́ЛСКИ ЧАЛ — хребет в Сев. П., който започ-
ва на сев. изт. от вр. Кутело. На чала се издига едноименният му 
връх Църна могила. Ц. ч. ограничава циркуса Кутело от сев. зап. 
Чалът е безводен. Извори има чак ниско долу, където се съединя-
ват пътеките от циркусите Бански Суходол и Кутело, известни под 
името Чучурите.

Ч
ЧАИ́РА (Ливадето) — циркус в Сев. П., разположен между 

хребетите Башлийски на сев. и Мозго-вишки на ю. Сред него са 
разположени Чаирските езера, които се оттичат чрез Чаирската 
река. През циркуса минава пътеката от х. „Демяница” през Чаир-
ската порта за хижите „Сандански” и „Беговица”. На изт. от цир-
куса са Превалските езера, на сев. Башлийските и на ю. долината 
на р. Мозговица.
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Ч
ЧАИ́РСКА ПО́РТА — превал на главното било в Сев. П. между 

вр. Голямата страна на сев. и най-изт. част на хребета Мозговица. Ч. п. 
е най-ниският превал (2434 м) по главното било на Сев. П. През нея ми-
нава пътеката от Демянишката долина и Превалските езера за циркуса 
Чаира и хижите „Беговица” и „Сандански”.

ЧАИ́РСКА РЕКА́ — къса река, ляв приток на р. Башлиица. Съ-
бира водите на десетте Чаирски езера, разположени в едноименен цир-
кус.

ЧАИ́РСКИ ЕЗЕРА́ — група от 10 езера, разположени в циркуса 
Чаира. За повечето от езерата има данни по снимки или топографски 
карти. Съществуващите данни поместваме, като езерата са подредени 
по надморска височина. Първото езеро е на 2430 м н. в. Има кръгла фор-
ма, 50 м дължина, 40 м ширина и площ 1,20 дка. Второто езеро е на 2427 
м н. в. и отстои на 2930 м ю.-ю. изт. от вр. Типиц. Формата му е бъбре-
ковидна. То е с размери 135 м дължина, 120 м ширина и площ 9,20 дка. 
Максималната му дълбочина е 5,60 м, а обемът възлиза на 23 000 куб. м. 
То е най-дълбокото и най-южното от групата. Третото езеро е на разсто-
яние 2720 м ю.-ю. изт. от вр. Типиц и на 2416 м н. в. То е второ по голе-
мина в групата с размери 256 м дължина, 124 м ширина, площ 22,60 дка, 
дълбочина 3,45 м и воден обем 47 300 куб. м. Четвъртото езеро отстои 
на 2620 м ю.-ю. изт. от вр. Типиц. Надморската му височина е 2415 м. 
Дълго е 50 м, широко 30 м и има площ 1,20 дка. Петото езеро е на 2413 м 
н. в. Дълго е 75 м, широко 60 м, с водна площ 1,60 дка. Шестото е на раз-
стояние 2590 м ю.-ю. изт. от вр. Типиц и на 2412 м н. в. Има продълго-
вата форма с дължина 60 м, ширина 25 м и площ 1,20 дка. Седмото езе-
ро се намира на 2170 м ю.-ю. изт. от вр. Типиц и има 2355 м н. в. Нари-
ча се Дъговидно поради формата си. Дълго е 286 м, широко 146 м и има 
водна площ 18,90 дка. То е третото по големина в групата с максимална 
дълбочина 3,70 м и обем 21 900 куб. м. Осмото езеро отстои на 2440 м 
ю. от вр. Типиц и е на 2235 м н. в. То е най-голямото от групата с дължи-
на 234 м, ширина 141 м, площ 25,20 дка, максимална дълбочина 4,40 м 
и воден обем 53 200 м. Деветото езеро — последното, за което има дан-
ни, е на разстояние 2500 м ю. от вр. Типиц и на 2205 м н. в. Формата му 
е продълговата с размери 238 м дължина, 80 м ширина, площ 11,80 дка, 
максимална дълбочина 2,20 м и воден обем 11 000 куб.
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Ч
м. Водите на всички по-високо разположени езера се приемат от 
него и се оттичат в Чаирска река.

ЧА́ЛА — връх (1917 м) в Ср. П., на сев-зап. от седловината 
Попови ливади, от която се вижда. Теменната му част е оголена. 
На сев. от Ч. се простира платото Добро поле.

ЧА́ЛСКА РЕКА́ — малка и къса рекичка, ляв приток на р. 
Пиринска Бистрица. Извира под вр. Чала, на който носи името.

ЧАТА́ЛЧУЧУР — връх на Каменишкото било в Сев. П. Носи 
името си от двойната (чатал) чешма в подножието му. На ю. изт. 
от върха се отделя билото Демирхан, а на ю. друго било с лични-
те върхове Петрова църква и Киселец. Между двете била е разпо-
ложен водосборният басейн на р. Черешничка, десен приток на р. 
Пиринска Бистрица.

ЧАТАРЛЪ́КА — местност в Сев. П, на сев.-сев. зап. от х. 
„Гоце Делчев”, на 1,15 ч. път от хижата. На десетина минути пре-
ди Ч. до м. Голямата мочара има шосе. Местността е разположе-
на между двете ниски гористи връхчета Градишка тумба и Детко-
ва тумба. На нея над една обрасла с иглолистни дървета урва се 
намира надвиснала скала, образуваща заедно с две по-малки ска-
ли нещо като навес. Тук Ив. Козарев е направил първото партизан-
ско скривалище в България. В него той прекарва зимата на 1941 
—1942 г. Пролуките между скалите и отворените страни запъл-
нил със суха зидария, добре замаскирани отвсякъде. С храна са го 
снабдявали Ал. Пицин, Борис Вапцаров, Малин Молеров и др. Над 
скривалището има паметна плоча.

ЧЕНГЕ́ЛЧАЛ —връх (2700 м) на главното било в Сев. П. Из-
дига се на Дебели рид. На сев. от него е вр. Джано, с който го 
свързва тясно каменисто било (вж Малкото Конче), на ю. е вр. Де-
мирчал. На изт. от Ч. се отделя хребетът Кадиев рид.

ЧЕ́РЕН ВРЪХ — вж Карабурун.
ЧЕРЕША́Р —- река, вж Кобиля.
ЧЕРЕ́ШНИЦА — село (317 ж.) в състава на община с. Катун-

ци. Разположено е в крайните ю. склонове на Каменишкото било 
на 300 м н. в. Носи името си от многото череши, които растели тук 
в миналото. И сега има
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Ч
много диви череши. Основният поминък е производството на тю-
тюн, грозде и праскови. Има телефонна връзка, основно училище. 
До с. Катунци е 9 км. Селото е родно място на партизанина Пе-
тър Димитров.

ЧЕРЕ́ШНИЧКА РЕКА́ — десен приток на р. Санданска Би-
стрица. Водосборният й басейн се ограничава от билата Демирхан 
(ю. изт.) и това на вр. Петрова църква и вр. Киселец (ю.).

ЧЕ́РНА ВОДА́ —река. Началото й започва почти ю. от вр. Со-
колова скала. На ю. от с. Долени се слива с р. Бялата вода и обра-
зуват Доленската река.

ЧЕ́РНА ГОРА́ — намира се на сев. зап. or Тодорова поляна. 
Наричана е през турско караорман. Гората заема голямо простран-
ство. През нея минава пътеката от х. „Пирин” за Попови ливади.

ЧЕ́РНАТА СКАЛА́—връх, последният най-ю. връх на хребе-
та Демирхан. От него склоновете на хребета постоянно се спускат 
към долината на р. Пиринска Бистрица.

ЧЕ́РНИ ВРЪХ — вж Саплиица (1).
ЧЕРНОВРЪ́Х — връх, вж Саплиица (1).
ЧЕШМА́ТА НА НИКО́ЛА ПАРАПУ́НОВ —намира се мал-

ко преди последната махала на с. Градево по шосето Симитли—
Разлог. Построена е в памет на загиналия по време на съпротивата 
командир на Пиринския партизански отряд. Счита се, че местност-
та край нея е западната граница на седловината Предел.

ЧОВЕ́КО (Човека)— връх (2334 м), крайният личен връх на 
Кременския рид, започващ на сев. изт. от вр. Джано. Склоновете на 
върха са обрасли с иглолистни гори. На Ч. има триангулачна пира-
мида. На изт. от върха в м. Вапата, е имало партизанска землянка.

ЧУ́КАТА — връх, вж Синаница (1).
ЧУ́КОВА НИ́ВА — близо до м. Струго на зап. от м. Долна Га-

жаница. През нея е минавал Ив. Козарев на слизане от скривали-
щето си в м. Чатарлъка и тук е попаднал на полицейска засада (вж 
Струго).

ЧУЧУЛИ́ГОВО —село (481 ж.) в състава на община с. Мари-
костеново. То е едно от най-южните села
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Ч-Ш
на Пиринския край близко до гръцката граница. Надморската му 
височина е 60 м. Името му дали първите заселници прокудени 
през Балканската война от с. Долно Чучулигово, Серско, Гърция. 
До 1930 г. носело името Ново Чучулигово. В Ч. произвеждат тю-
тюн, фъстъци, праскови, отглеждат овце. Селото има ПТТ станция, 
павилион за топла храна, основно училище, читалище, медицин-
ски пункт. През него минава международното шосе София—Ати-
на. Има автобусна връзка със с. Кулата, с. Марино поле, с. Долно 
Спанчево, гр. Петрич и гр. Сандански. Най-близка жп. гара е Ку-
лата (1 км по шосе).

ЧУЧУ́РИТЕ — извори в долната ниска част на Църномогил-
ския чал. Горните чучури са близко до съединяването на пътеките 
от циркусите Бански Суходол и Кутело. При сушави лета пресъх-
ват. Долните чучури са изт. от горните покрай пътеката за гр. Бан-
ско и не пресъхват.

Ш
ША́РАЛИЯ — връх (2172 м) на Синанишкото било на зап. от 

вр. Конски кладенец.
ША́ШКА (Белишка) — река, ляв приток на р. Струма. Събира 

водите на ю. зап. разклонения на Синанишкото било. Минава ю. от 
с. Илинденци и се влива в р. Струма.

ШЕЙТА́НДЕРЕ — река, вж Ощавска река.
ШИЛИГА́РНИКА (Шилигарнико) — местност в Сев. П. поч-

ти на сев. от Тодорин връх. Местността има няколко поляни, обгра-
дени с иглолистни гори. На горната поляна (ю.) има почивен дом и 
сграда на горските работници от горското стопанство, гр. Банско. 
През долната поляна минава шосето от гр. Банско за х. „Вихрен”. 
След Ш. шосето завива на ю. зап., наклонът му намалява, а на зап. 
започва да се вижда вр. Вихрен. Ю. над Ш. е м. Ечмища. На Ш. 
под формата на летуване ремсистите от Банско създадоха базата на 
първия партизански отряд в България—Пиринския, като го снаб-
дявали с храна и информация и изпълнявали поръченията на Ив. 
Козарев, Н. Парапунов, Т. Рачев, Кр. Радонов.
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Щ-Ю
ЩРЕБЕ́ЛИЦА — хребет на около 600 м ю. изт. от х, „Гоце 

Делчев”. По-голямата му част е обрасла с иглолистни гори, на мес-
та силно оголени от сеч. По поляните на хребета има картофени 
ниви. На сев. зап. от Щ. е м. Ингилизовото, на която има обори на 
горското стопанство на с. Добрниище.

Ю
Ю́ДЕНИЦА — старославянско име на Пирин планина. Спо-

ред старите славяни в Пирин живеели юди (самодиви) и затова на-
рекли планината Юденица.

Ю́ЖНИЯ ЖАБА́РНИК (Дълга Василашка поляна) — мест-
ност, тревиста поляна, обградена с иглолистна гора. През нея ми-
нава пътеката от х. „Демяница” за Василашкия циркус и х. „Ви-
хрен”. От х. „Демяница” е на около 35 мин., а от Рибното Василаш-
ко езеро на близо 10 мин. Казва се Жабарника, понеже от поляната 
са копани чимове и образуваните дупки са запълнени с вода, в коя-
то се въдят много жаби. Местността е удобна за летуване на палат-
ки, но има комари, от което някои я наричат „Комарника”.

ЮЛЕ́Н — 1) Река, десен приток на р. Демяница. Води начало-
то си от Юленския циркус на Полежанското било. Тече буйно към 
р. Демяница, в която се влива на сев. отвр. Градището. 2) Циркус, 
разположен почти на сев. от вр. К аймакчал. В него няма езера. Во-
дите му се събират от едноименна река. Близко до изворите на ре-
ката в Юленските поляни в края на м. юли 1944 г. е бивакувал Пи-
ринският партизански отряд „Н. Парапунов”. В същия циркус е м. 
Килотница, където отрядът е имал фурна. В сев. част на циркуса е 
м. Качатска колиба.

ЮЛЕ́НСКИ МОСТ — намира се вляво на пътя от гр. Банско 
за х. „Демяница”, ю. над мраморната кариера. Въпреки че е над р. 
Демяница, нарича се Юленски, понеже през него минава трупчий-
ски път за циркуса Юлен. Сев. и близко до моста има живописен 
водопад на р. Юлен.
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Ю-Я
ЮЛЕ́НСКИ ПОЛЯ́НИ - разположени са в циркуса Юлен. На 

тях през м. юли 1944 г. е бивакувал Пиринският партизански отр 
яд.

ЮРУ́ШКИ ГРО́БИЩА —хребет на Синанишкото било, 
спускащ се на ю. от вр. Момин връх. Ограничава от зап. циркуса 
Голямо Спано поле. Някога тук юруците пасели стадата си, а умре-
лите пастири погребвали на хребета, от което носи името си.

Я
„Я́ВОРОВ” — хижа в м. Поляните на 1740 м в долината Раз-

дожки Суходол. Построена е през 1932-—1933 г. от турист, дру-
жество в гр. Разлог. Заобиколена е с вековна мурова гора. Първо-
начално се е наричала Поляните и Суходолски поляни, а по-късно 
е приела името на поета-революционер П. К. Яворов, който бро-
дил като четник из този край. Активно участие в строителството 
й е взел Никола Парапунов, командир на Пиринския партизански 
отряд. Сградата е двуетажна, на 80 кв. м площ. Има 4 спални с 50 
места на легла и нарове, кухня,две веранди, лавка за хранителни 
продукти. Лятно време се готви топла храна. През 1959 г. до хи-
жата бе построена лятна спалня, но бе съборена от земетресение. 
Хижата е водоснабдена от каптиран извор и е електрифицирана. 
Свързана е с радиотелефон чрез турист. дом Банско и канцелария-
та на турист, дружество в гр. Разлог. Съобщения от страната полу-
чава чрез вр. Мусала. По време на съпротивата хижата е била пол-
зувана от партизаните. Близки обекти са: Хайдушката чешма (40 
мин.), Яворова поляна (50 мин.), резерватът Баюви дупки (1,30ч.), 
вр. Окаден (1,30 ч.), Стъпалата (2 ч.). До х. „Вихрен” е към 9—10 
ч. Главен изходен пункт е гр. Разлог — към 4 часа. От м. Бетало-
вото до хижата има камионен път (8 км), направен през 1964 г. Ад-
рес: х. „Яворов”, гр. Разлог или чрез турист. д-во „Пирин”, гр. Раз-
лог, тел. 164.

Я́ВОРОВА ПОЛЯ́НА — просторна поляна на 50 мин. от х. 
„Яворов” и на 10 мин. от Хайдушката поляна. От нея Яворов е съ-
зерцавал своята любима планина и е водил записките си на своите 
„Хайдушки копнения”.
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Я
Я́ЗО — река, десен приток на р. Изток. Води началото си от го-

лям карстов извор на 4 км ю. зап. от Гр. Разлог. Реката през града 
е канализирана още през турско по инициатива на богатия турчин 
хаджи Сюлейман с ангариен труд на населението. Двигателната 
сила на Я. е била използувана за движението на чаркове, воденици 
и др., а по-късно за построената през 1948--1950 г. ВЕЦ „Разлог”.

ЯЛОВА́РНИКА — връх (2785 м) в Сев. П. Красив гранитен 
връх с алпийски характер, разположен на Каменишкото било на ю. 
от вр. Каменица. На ю. зап. от него са върховете Зъбът, Куклите и 
Голена. Носи името си от яловите овце, които лете пасат по ю. му 
склонове. На ю. от върха са циркусите и р. Башмандра. Я. заедно с 
върховете Куклите и Голена носят общото име Трите върха.

Я́НЕ САНДА́НСКИ — град, вж Сандански (1), Хижа, вж 
Сандански (2).

ЯНУ́ЗОВ РИД — къс хребет на главното било, отделящ се на 
изт. от Дебели рид между върховете Демирчал и Хлевен. Крайна-
та част на хребета леко възвива на ю. Я. р. отделя Брезнишкия от 
Корнишкия циркус.
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