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Пътеводителят „Родопи“ е пригоден за цялостното 
обхождане на планината. В него има географски очерк 
за планината, написан съобразно изискванията на сред
ния читател. От очерка туристите ще научат как 
най-рационално да обходят планината по дялове. В 
туристическата част са дадени изходните пунктове 
и маршрути от тях по дялове. Най-интересните ту
ристически обекти (Персенк, Перелик, Сюткя, Баташ
ки снежник, Чудните мостове и др.) и селища са опи
сани с оглед да се дадат повече знания на туристите. 
Посочени са варианти на някои маршрути, времето, 
което е необходимо за всеки маршрут, и как най-лесно 
да се стигне до обекта.

914-Б



ПРЕДГОВОР

Настоящият пътеводител на Родопите е изменено, 
съкратено издание на пътеводителя, издаден през 1965 г. В него 
по-голямата част от маршрутите са комбинирани —■ с превоз 
до известно място и оттам пеш до обекта. Това наложи и промяна 
на маршрутите, без да се изпускат търсените обекти. Указано е 
разстоянието с превозно средство в километри, а пеш — в ча
сове; дадени са сведения за автобусните съобщения до населе
ните места, без да се съобщава графикът им поради честите 
изменения в него; посочват се видът на пътя (асфалтиран, чакъ- 
лиран, трасиран камионен път), спалните помещения в населени
те места, хотелите, хижите в планините и горските стопанства, 
в които може да се нощува и снабдява с хранителни продукти.

На схемите са нанесени пътищата с подробно указание — 
където маршрутът следва по пътека, е показан с точици, а къ- 
дето следва по шосе, не е пунктиран. В общата схема в края на 
книгата са дадени указания за качеството на пътищата.

Старали сме се да задоволим и автотуристите и естествено 
този наш първи опит има и недостатъци, но разчитаме да^ни 
бъдат посочени, за да ги поправим в друго издание.

Материалът в пътеводителя е разработен, както следва: 
От Ив. Панайотов: Географски очерк; дял III —■ Алабак; 

дял IV Баташки рид (без Равногор); дял VII — Преспански 
дял, Радюва планина, Манастирище, Крушовска планина, Гра
дище и Каракулас; дял VIII — Чернатица, Върховръх, Бело- 
черковски рид.

От Н. Папазов: дял I—Велийшко-Виденишки дял, Девинска 
планина, Триградско; дял II—Дъбраш; от дял IV— Равногор; 
дял V — Къркария; дял VI — Переликски дял, Мурсалица, 
Букова планина; дял IX — Добростан.

От К- Страшимиров — дял X — Ардински дял; дял XI — 
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Жълти дял; XII—Устренски рид;дял XIII—Стръмни рид; дял 
XIV — Ирантепе; дял XV — Гората, Каяджик, Долна Арда; 
дял XVI — Хасковска хълмиста област, Драгойновски рид, 
Мечковец, Хасковски рид, Узунджовски рид, Хухлата.

От Д. Димов — картограф, са изготвени всички схеми.
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ГЕОГРАФСКИ ОЧЕРК

След Стара планина най-голяма по площ планинска 
система у нас са Родопите. Те са част от обширния Тракийско- 
Македонски масив, който заема централната част на Балканския 
полуостров. Представляват огромен лабиринт от ридове с раз
лична дължина и посока, с дълбоко вкопани речни долини, 
обширни денудационни повърхнини и котловинни понижения. 
В най-общи линии се ограничават на север и изток от долината 
на р. Марица, на юг от Беломорската низина и на запад от доли
ните на реките Дрещенец, Яденица и Места. В тези си граници 
те се простират на една площ от около 18 000 кв. км, от които 
14 743 кв. км влизат в пределите на нашата родина. Дължината 
им е около 240 км, а ширината — 100 км.

Родопите са масивен блок, нарязан от сложна хидрографска 
система, с общ наклон от запад на изток. Средната им надморска 
височина е 785 м. Западната им част е значително по-висока от 
източната, която постепенно се понижава към долното течение 
на р. Марица.

ИМЕ

И до днес все още не е изяснен точният произход на името на 
планината. Още Омир нарича тази обширна планинска система 
„Снежните планини на траките“. Овидий свързва името й с ле
гендата за гордата любов на цар и царица, които започнали да 
се наричат Зевс и Хера, и за наказание гръмовержецът ги превър
нал в две планини —■ Хемус и Родопа. Според друга легенда 
името Родопе й е дадено от един египетски фараон в чест на него
вата любимка, която била от този край.
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Проф. Балан счита, че името на планината произлиза от гръц
ката дума „родон“ — роза, тъй като от птичи полет или от по- 
висок връх многобройнитс и ридове се диплят като листата на 
разцъфнала роза. Проф. Кацаров твърди, че името й имаилирий- 
ски произход, някои автори го свързват с името на древната ези
ческа богиня Родопа, а други твърдят, че то е съставено от думи
те „руда“ и „ропа“, т.е. от руда и яма, което има своето основание, 
тъй като планината е позната от най-древни времена като из
точник за добив на руди.

Спори се и по самото наименование — Родопи или Родопа, 
но в нашата географска литература този спор отдавна приключи в 
полза на Родопи и ние ще си служим с това наименование.

През Средните векове част от планината се е наричала Сла- 
виеви гори на името на деспот Слав, през турското робство 
част от нея се наричала Доспат даг (Доспатска планина), но 
тези имена са локални и никога не са били за цялата планина.

ФИЗИКОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОРОГРАФСКИ ОБЛИК

За разлика от останалите български планини, които са с ясно 
очертани орографски скелети, Родопите представляват един 
огромен лабиринт от ридове и дялове с различна дължина и 
посока, разделени от дълбоко вкопани речни долини и котло
винни понижения.

Систематизирането и разпределението на тази сложна 
орографска система се извършва само чрез проследяването на 
хидрографската мрежа, чрез която се оттичат водите на плани
ната. В Родопите са формирани три главни долинни системи — 
с отток на юг, на север и на изток. Те до голяма степен определят 
съвременните орографски особености на планината.

По своите морфографски белези и за по-лесно изучаване Ро
допите са делят на две — Западни и Източни.

Западни Родопи

Те се характеризират с високи билни заравнености, дълбоко 
врязани долини и обширни тектонски котловини. Оформянето 
им се дължи на силното епейрогенно издигане на тази част от 
планината през неогена, причинено от потъването на околните 
земи и наличието на относително по-леки гранитни плутони в
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снагата на масива. Западните Родопи от своя страна се делят от 
дълбоката меридионална долина на Въча на западна и 
източна част, а тези части се разделят на отделни дялове и 
ридове. Те се отводняват на север от десните притоци на Марица, 
на юг — от къси реки, които са вливат в р. Места или направо 
в Бяло море, а на изток — от р. Арда. Десните притоци на Ма
рица — Чепинска, Въча и Чепеларска, се врязват дълбоко в- 
снагата на планината и изместват вододела й към южния й край. 
Това обуславя асиметричния орографски облик на Западните 
Родопи — дълги ридове към северните части, а на юг — къси 
и с незначителни размери.

Западната част според по-значителните планински 
вериги се дели на Велийшко-Виденишки дял, който е вододел
но било между Марица и Места. Този дял на късо разстояние 
се повишава и очертава широко, плоско и гористо било на около 
1500—1650 м, което навлиза далеч на югоизток в планината. 
В него са включени Доспатската планина и Три- 
градско. На югозапад от този дял в посока северозапад—- 
югоизток се простира ридът Дъбраш, който оформя югозападна
та ограда на Доспатската котловина. На север от хидрографското 
било между дълбоките долини на реките Яденица и Чепинска 
извива гориста снага ридът Алабак, който представлява ясно 
откроена северозападна ограда на Чепинската котловина, а 
на североизток между долините на реките Чепеларска и Въча 
мощно се издига Баташкият рид със Сюткя и Равно
то р. Още по на север меридиално простира косматата си гръд 
ридът Даркария, с който са свързани ниските Бесапарски 
ридове, простиращи се между Пазарджик и Пещера.

Източната част от своя страна се дели на североизточен 
и югоизточен клон. Североизточен клон. На североизток 
от връх Каинчал, който е на гръцката граница, мощно се издига 
Переликският дял със своите клонове Мурсалицаи Бу
кова планина. В този рид се намира и най-високият връх 
на планината — Перелик (2191м). На североизток от него след 
Роженската котловина (1430 м) се издига Преспански дял с 
многобройните си разклонения: Радюва планина, Ма
настирище, Крушевска планина, Гради
ще планина и Каракулас. Заедно с Переликския 
дял те образуват дългото Переликско-Преспанско било, което 
служи за вододел между долините на Въча и Чепеларска, от 
една страна, и Арда, от друга. На север от това било между 
живописните долини на Въча и Чепеларска се откроява мери- 
дионалното гърбище на Чернатгща. То продължава на северо-
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запад с Върховръх, на север със Средния р и д, а 
на североизток сБелочерковския рид. На северо
изток от него между реките Чепеларска и Мечка е проснал сво
ята твърде интересна карстова снага Добростанският масив-

Югоизточният клон започва на изток—югоизток 
от високото Переликско било, от което се отделя Ардинският 
дял с внушителния Кайнадински рид. След него след
ва обезлесеният, но с много минерални богатства Жълти дял, 
от билото на който се отделя на югоизток Устренският рид с 
прочутата на времето си едноименна крепост.

Като условна граница между Западните и Източните Родопи 
се приема линията, която следи долината на р. Каялийка до 
изворите й, преминава през седловината Китка, следи течението 
на реките Боровица и Върбица и достига седловината Три камъ
ка (550 м) при границата ни с Гърция.

Източни Родопи

Тук обширните плоски масиви и тучните ливади на Западните 
Родопи се заменят с обширни и ниски ридове, почти лишени от 
растителност, със скалист и урвест релеф. Орографският план 
на Източните Родопи се характеризира с два доста ярко откро
ени хребета, представляващи външна рамка на планината, в 
която е развита хидрографската мрежа на р. Арда. Източните 
Родопи са характерни със среднопланинският си хълмист релеф, 
изпъстрен с широки долини, с долинни разширения, отделени 
едно от друго с къси проломи и стръмни склонове. Този им релеф 
се обуславя от леко разрушимите плиткоморски наслаги, утаени 
през палеогена в дъното на обширен морски залив и вулкански 
туфи и туфити. Обуславя се още от по-слабото им епейрогенно 
издигане през неогена.

Ридовете им започват източно от седловината Три камъка, 
където се издига граничният масив Гюмюрджински Снежния 
с най-високия си връх Орлица (1483 м). Непосредствено на изток 
от седловината Маказа (690 м), през която минава шосето Кър
джали—Гюмюрджина, се простира разлатият рид Мъгленик, а 
северно от него е силно нарязаният от ерозията Стръмни рид. 
На изток от долината на р. Крумовица е широкият рид И рап- 
тепе със северната си издънка С ъ р т а, която е по-слабо наря
зана. Северно от долината на р. Арда се оформят две морфо- 
графски единици — ридът Гората, който се простира на изток 
от седловината Китката (735 м) заедно със своите клонове 
Чуката и Каяджик, и Хасковската хълмиста област,

16 



на която западната част се заема отДрагойновските 
възвишения и рида Мечковец, а източната — от 
ниските ридове Узу нджовск и, Хасковски, X у х- 
л ата и Градище, които достигат границата ни с Тур
ция.

ГЕОЛОЖКО И ГЕОМОРФОЛОЖКО РАЗВИТИЕ

През последните години бяха проведени системни проучвания 
от български и съветски геолози и бе хвърлена обилна светлина 
върху геологическата и морфоложката история на планината. 
Тези проучвания доказаха, че макар и стабилизирана земя, 
Родопите са претърпели в редица свои дялове промени от по- 
ново време, които са оформили релефа на днешните планини. 
Най-старият етап от геологическата история на планината е за
почнал още през архая и протерозоя, т.е. когато животът на 
земята е бил в зачатъчно състояние. Тогава тук се е простирала 
дълбока и обширна хлътнатина на земната кора (геосинклина- 
ла), която била запълнена от водите на обширен басейн. В него 
са се наслагвали пясъци, глини, чакъли, варовици. От времена 
време спокойният живот в този район се е нарушавал от бурни 
вулкански изригвания, които са изливали различна по сьстав 
лава, която застивала по дъното му. После тя потънала още по- 
дълбоко и там под влиянието на високата температура и голя
мото налягане скалните маси са се променили основно, мета- 
морфозирали се, превърнали се в кристалинни, метаморфни 
скали — гнайси, амфиболпти, мрамори, които сега се срещат 
навред из Родопите.

През палеозоя Родопската област преживяла нов бурен 
период. Част от най-югоизточните й части наново били подложе
ни на потъване и затрупване с различни утайки. Наред с това 
тук се изливат дебели лавови маси от диабазови скали, които 
по-късно също се метаморфозирали. Към края на палеозоя 
настъпват величествени движения на земната кора, съпроводени 
от нейното нагъване и разкъсване. В основата на планината 
на много места се внедряват огромни тела — батолити, от тъмни 
тежки скали — серпентини, а също и от гранити. Тези движения 
създават и най-различните геоложки структури в Родопите, с 
развитието на които е свързана до голяма степен и най-новата 
геоложка история на планината. В Родопите се оформят няколко 
огромни антиклинали, които са прорязани от дълбоките про- 
ломни долини на реките.
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В края на стария терциер след силни разлагания и разкъс
вания са се образували дълбоки хлътвания, в които нахлуват 
водите на сравнително топли басейни. В края па палеогена тези 
басейни стават средище на една грандиозна вулканска проява. 
На значителни площи, особено в Източните Родопи, се излива 
андезитна и риолитна лава. И на края през олигоцена, който 
е бил предшествуван от ново издигане на областта, се създава 
днешното очертание на Родопите. Тогава се образували много 
разседни линии, по които са избликнали минерални води.

Поради по-продължителните затишия на епейрогенните 
земекорни движения между отделните периоди и продължител
ните денудационни процеси планината е била подложена на ня
колко заравнявания, които са оформили днешните обширни 
денудационни повърхнини, използувани като прекрасни планин
ски пасища. Най-старата денудационна повърхнина, която е и 
най-издигнатата, е запазена върху обширната риолитна покрив
ка и отчасти върху по-старите метаморфни скали в централните 
части на Западните Родопи на височина 1800—2000 м. Най-доб
ре тя личи в Переликския и Баташкия дял. Втората заравне- 
ност — младомиоценската, има най-широко разпространение, 
но тя е силно наклонена, поради което варира от 900 до 1600 м. 
Запазена е най-добре по Велийшко-Виденишкия дял, Черна- 
тица, Преспанския дял и т.н. Третата денудационна повърхнина 
се е запазила най-добре в източната част на планината на около 
1000—1100 м в ридовете Гората, Жълти дял и Ирантепе.

В разширенията на реките добре се очертават и речните 
тераси, които в долината на Арда достигат до осем. Разнообра
зието на Родопите се дължи на различието на изграждащите го 
скални маси, които изветряват по различен начин и прибавят 
допълнителна живописност на релефа. Сред мраморите са се 
вкопали дълбоки ждрела, много карстови форми — пещери, 
каменни мостове, понори, кари и т.н. Сред олигоценските туфоз- 
ни материали в Източните Родопи природата е изваяла причуд
ливи пирамиди, гъби и др., а сред обширния вулкански терен 
стърчат риолитни грамади с отвесни склонове, кули, замъци и 
и какви ли не фантастични видения. По стръмните родопски 
склонове се срещат огромни свлачища и срутища.

Това многообразие на родопския релеф представлява един из
ключително интересен комплекс от природни творения, които 
винаги ще привличат и очароват техните почитатели.
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ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

Още от най-дълбока древност са били познати и използувани 
природните богатства на планината. Траките, а по-късно и рим
ляните са се ровили в недрата й, за да извлекат от тях ценни 
руди — железни, оловни, медни. Следи от тяхната рударска 
дейност и до днес личат в м. Беглика, Чепинското корито, зем
лищата на Хвойна, Харманли, Мадан, Лъкавица идр. През тур
ското робство се е добивало желязо с робски труд в малки пред
приятия, злато — чрез промиване пясъците на реките, среб
ро — под връх Сребрей, и т.н. По време на буржоазната власт 
малкото разкрити рудни находища са били нерационално ек
сплоатирани. Едва след установяването на народната власт 
по цялата обширна площ на планината бяха извършени обстойни 
проучвания и се откриха огромни запаси от ценни руди.

Полезни изкопаеми в Родопите — рудни и нерудни, се сре
щат на много места и в доста разнообразна гама:дистен — край 
Чепеларе, слюда — в Крумовградско, хром —при селата Доб- 
ромирци и Гол. Каменяне, азбест — с. Аврен, мед —- при с. 
Капитан Димитрово, оловни и цинкови руди — при Неделино, 
Мадан, Давидково, Маджарово, Лъки; барит — в Галенит- 
Звезделския район; флуорит — по долината на Въча; перлит 
и трае — при с. Джебел, каменни въглища — при Пчеларово, 
Смолян, Меден бук и още много други. Тези неоценими богатства 
сега се извличат от земята и се използуват за икономическия 
възход на нашата социалистическа родина.

Огромно природно богатство са и неизбродните гори на Родо
пите. От иглолистните гори в страната 83% са в Родопите. Го
дишно се дебиват около 960000 куб. м. дървесина.

По обширните денудационни заравнености на планината са 
се проснали едни от най-хубавите планински пасища за дребен 
и едър рогат добитък. Ето защо от най-ранни времена Родопите 
са били и сега са една от най-големите скотовъдни области в 
страната.

Родопите са обилно надарени с минерални извори. Техният 
произход е тясно свързан с разседите и дълбоките тектонски 
пукнатини. Въз основа на този признак те могат да се групират, 
както следва: по северния родопски склон — изворите при с. 
Варвара, Кричим, Брестово; в Чепинската котловина — при 
Корова, Каменница, Лъджане и Чепино; по долината на р. Въ
ча — изворът с естествено газирана въглекисела вода при с. 
Михалково и при с. Беден; по долината на Арда — при Устово 
и с. Лъджа; по долината на р. Чепеларска са известните На-
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реченски минерални извори и др. Химическият състав на тези 
извори ги определя като едни от най-лековитите в нашата стра
на. Край тях народната власт изгражда все повече модерни 
почивни станции и летовища, в които ежегодно хиляди трудещи 
се възстановяват своето здраве.

КЛИМАТ И ВОДИ

Разположението на Родопите в югоизточната част на Бал
канския полуостров определя до голяма степен и техния климат. 
Той се характеризира като преходен, тъй като се обуславя от 
влиянието на северните по-студени въздушни маси и топлия 
полъх на Средиземноморието. Разбира се, в случая климатът 
на планината се обуславя и от нейната надморска височина. 
Средногодишната температура на Източните Родопи е по-висока 
и по-устойчива. Тя се движи около 12—13°С. В Западните Ро
допи под влияние на по-голямата височина средногодишната тем
пература варира от 5 до 9°С.

Преходният характер на климата в Родопите проличава и 
от годишния ход на валежите. През декември в Източните Ро
допи е максимумът на валежите, а през август —минимумът. 
В Западните Родопи, обратно, преобладават летните валежи. 
Не липсват и места, където зимните и летните валежи се израв
няват. Тези валежи се обуславят от нахлуването на по-студени 
или по-топли циклонални въздушни маси. Неравномерното раз
пределение на валежите, особено в източната половина на пла
нината, се отразява неблагоприятно върху развитието на земе
делските култури. От друга страна, мекият климат благоприят- 
ствува развитието на по-южни, топлолюбиви земеделски култури, 
овощия и зеленчуци.

Именно мекият климат, обширните борови гори и прекрас
ните планински поляни благоприятствуват твърде много раз
витието на курортното дело и туризма.

Родопите са най-големият акумулатор на водни ресурси у 
нас. От друга страна, в тях има идеални условия за хидротехни
ческо строителство. Ето защо в годините на народната власт тук 
се изградиха и продължават да се изграждат няколко големи 
хидроенергийни системи—Баташката, Ардинската, Въченската.

Регулираният воден отток на родопските реки се използува 
за електродобив, напояване, зарибяване и създаване на прек
расни летовища край язовирните езера.

Цялата планина е нарязана от гъсто развита речна мре-
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жа с най-различна посока. Отводняването й е изцяло към Бело
морския басейн чрез три самостоятелни хидрографски системи : 
на север — р. Марица, на изток — р. Арда и на юг— р.Места. 
По-значителните притоци на Марица от страната на Родопите 
са: Чепинска, Стара, Въча, Тъмръшка, Чепеларска и Харман
лийска река; на Арда — Черна река, Малка Арда, Боровица, 
Крумовица, Върбица и Перперек; на Места — Канина, Бистри
ца, Доспат и др.

Режимът на оттока на родопските реки се определя от кли
матичните особености на планината. В Западните Родопи, където 
климатът е планински, максималният воден отток е през пролет
та, а в Източните Родопи — през зимата и в ранна пролет.

Поради наличието на значителни мраморни маси в Родопите 
на много места бликат буйни карстови извори. По-известните 
от тях са: Клептуза във Велинград, Хубча — при с. Бссти- 
на, изворът при с. Триводица, Четиридесетте извора източно 
от Асеновград и др.

Повечето от тези извори са били една от причините за за
селване на хора край тях още в най-древни времена.

РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ

Богатството на растителния и животински свят в Родопите 
се дължи до голяма степен на почвеното и климатичното им раз
нообразие. В растително отношение Родопите се делят на два 
големи района. Върху Западните Родопи се простира обширен 
растителен район, който обхваща и част от Рила. В него се вдава 
далеко на юг средноевропейската растителна група. Тук тя се 
представя от иглолистните видове с най-често срещаните смърч 
и бял бор. Източните Родопи, които са под влиянието на среди
земноморския климат, се обособяват като самостоятелен расти
телен подрайон, който се характеризира главно с обезлесеността 
си. На места те са покрити с нискостъблени гори и храсти, а на 
други — от дъбови и букови гори. Тук достигат северните си 
граници и някои типични за Средиземноморието растителни 
видове, като жасмина, косматия дъб, кестена, смокинята идр.

Във вътрешността на планината, в по-закътани ареали, са 
запазени интересни реликтни растителни видове, останали още 
от младия терцуер. Това са еловите гори и някои видове орхи
деи при връх Червената стена над Бачковския манастир, ха- 
берлея родопензис (силивряк) — в района на Чудните мостове, 
сидерикус скардикус — по рида Мурсалица, и др.
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Наличните скелетни почви в поречието на Арда, образувани 
от изветрянето на риолитите и туфите, създават условия за от
глеждането на най-висококачествените тютюни в света — бас
ма, башибали, джебел и др.

Голямо е и разнообразието на животинския свят в Родопите. 
Тук се срещат почти всички видове бозайници, характерни за 
Европа, като мечки, сърни, елени, диви свини, лисици, зайци 
и др. От дребните бозайници най-често срещаните са: таралежът, 
къртицата, мишката, катеричката и др.

Значително е многообразието на птичия свят, от който зас
лужава да се споменат: глухарът, лещарката, яребицата, кикли- 
кът и др. В последно време край язовирите започнаха да гнездят 
диви патици и гъски.

За да се запазят някои ценни растителни и животински ви
дове, в планината са организирани от народната власт няколко 
природни резервата.

РОДОПИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Населени още от най-древни времена, разположени близо 
до Древната Елада, Родопите не са останали извън погледа на 
гръцките историци и поети. Епикът Омир, бащата на историята, 
Херодот, Тукидид, който бил син на тракийка, споменават в 
своите произведения планината с топли думи. Дори последният 
ясно отделя Рила от Родопите.

Следи от праисторическия човек се намират на много места 
в тях — мегалитни паметници (долмени) в Източните Родопи, 
в пещерите край селата Балабан, Кралево и на много други мес
та. Но бурно развитие на живота в тази планина се осъществява 
след заселването на траките. Те били голям по численост народ от 
индоевропейски произход. В началото на първото хилядолетие 
пр.н.е. траките заселили по-голямата част от Балканския по
луостров. Водили са заседнал живот, умеели са да обработват 
земята, да отглеждат домашни животни, да копаят руди и да 
леят мед и желязо, да коват оръжие, да извайват съдове, статуи 
и украшения, да секат монети.Всичко това’сочи, чете са имали бо
гата материална и духовна култура. За това говорят и крепости
те при Вишовград, Осоговци, Соколци, скалните ниши по Сред
на Арда, Широко поле, гробницата при с. Мезек и др.

Много са били племената на траките, но те не успели да се 
обединят и да образуват единна мощна държава. Някои от тези 
племена, може би най-свободолюбивите, са населявали Родопите.
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Така долината на Арда обитавали коелалети, коритото на 
Чепеларската река — кротили и сапеи, долината на Чепин- 
ската река и Въча — сатрите, горното течение на Марица 
(Хеброс) — бесите.

През 341 г. пр.н.е. македонският цар Филип II с много кръв 
и жертви покорил родопските траки, но при неговия прославен 
син Александър Македонски гордите планински чада се освобо
дили. Три века по-късно въпреки сто и петдесетгодишната им 
упорита съпротива те били покорени от римляните. В римско 
време за Родопите и родопските траки са писали географът Пом- 
поний Мела, учените Плиний и Клавдий Птоломей, писателят 
Плутарх и др. От времето на тяхното господство из Родопите 
има запазени ценни находки — крепостта при Камен проход, 
мостът над Девинска река, Изворът на нимфите при с.Касна- 
ково, римската вила в чашката на яз. Армира, римският път по 
Персенк и много други.

След смъртта на Теодосий I (395 г.) Римската империя била 
разделена на Източна и Западна. В Източната или Византий
ската империя влезли и Родопите. От това време са останали 
засводената базилика при гр. Белово, Червената черква край 
гр. Перущица и др.

В 476 г. под напора на варварските племена рухнала Запад
ната Римска империя, а Византия била така слаба, че не могла 
да противодействува на славяните да се заселят за кратко 
време почти в целия Балкански полуостров. Тогава в областта на 
Горна Арда се е заселило славянското племе смолени, в поречие
то на Чепеларска река и Въча — рупците. Славяните заживели 
дружно с траките и скоро последните се претопили в огромното 
славянско море.

След идването на българите и образуването на славяно
българската държава Родопите често са служили за разменна 
монета между престолите на Византия и България, докато най- 
после останали в пределите на нашата родина. И всеки от завое
вателите им строил по непристъпните чукари крепости и стра- 
жеви кули, светилища и дворци, на които и досега трудно може 
да се определи произходът.

В началото на XI в. византийците успели да завладеят 
българската държава. Сто и петдесет години те се мъчили да уни
щожат всичко българско, но не успели. В края на XII в. българ- 
те се освободили и скоро създали мощна държава, която нямала 
съперник на Балканския полуостров. През този период като 
граница между България и Византия Родопите добили особено 
стратегическо значение, ето защо се появили много крепости и
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кули — Асенова крепост, Аетос — над Смолян, Подвие — 
източно от Устово, Перперек — близо до Кърджали, Устра — 
при Златоград, и много други.

Към края на XIII и началото на XIV в. поради жестоката 
феодална експлоатация в страната ни избухнали въстания, 
а централната власт отслабнала. Тогава в Родопите се обявили 
за свободни владетели Иванко, а след това и деспот Слав.

През втората половина на XIV в. започнало нахлуването на 
турците в българските земи и по-специално в Родопите. Населе
нието смело се било с нашествениците, но поради малобройност
та и разпокъсаността си не устояло. Но и след завладяването 
на Балканския полуостров от турците те четири десетилетия 
не сложили оръжие, а след това многократно въставали. За да 
усмирят тези бунтари, турците насила помохамеданчили по- 
голямата част от населението им. Въпреки това неуморните 
планинци чрез въстания и хайдутство не давали мира на тур
ските паши и бейове. Сред множеството патриоти и защитници 
на народа легендарни са станали Момчил юнак, Мехмед Синап, 
Ангел войвода, Караджа войвода, Петко войвода и още десетки 
Други.

Така се стигнало до Априлското въстание (1876 г.), в което 
няколко родопски селища били напълно унищожени и населе
нието им избито. Но те станаха символ на борбата на българския 
народ за свобода.

Две години по-късно руските богатири освободиха България 
от петвековното турско робство, но значителна част от Родопи
те останаха да пъшкат под чуждо иго поради позорния Бер
лински договор. Едва в 1912 г. почти целите Родопи бяха възвър
нати на родината.

По време на буржоазната власт Родопите бяха забравен 
край. Населението им тънеше в нищета и безпросветност. Затова 
през време на съпротивата те станаха майка-закрилница на пар
тизаните от Южна България.

След Девети септември 1944 г. на базата на разкритите 
природни богатства и водните ресурси в Родопите се разгърна 
огромно социалистическо строителство, което промени облика 
им. Промени се коренно и животът на родопчаните. Те станаха 
богати, щастливи и равноправни членове на нашето социалисти
ческо отечество.
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ПЪТИЩА ЗА ПОСЕЩАВАНЕ
НА ПЛАНИНАТА

Деветмеридионални, няколко диагонални и един паралелен 
път пресичат Родопите през различните й части и дават възмож
ност на любознателните туристи да посетят почти всичките йдя- 
лове и по-забележителните места.

И деветте меридионални пътя водят началото си от централ
ната пътна магистрала, която свързва София с Цариград (Е-5). 
От гара Белово до Свиленград тя обикаля северните склонове 
на Родопите и никой не може да навлезе в планината от север и 
изток, без да я използува или пресече. Край тази магистрала има 
много селища, къмпинги, мотели, сервизи,интересни туристичес
ки обекти и удобства за пътуващите по нея.

Първият меридионален път минава по долината на р. Яде- 
ница, т.е. по границата, която дели на запад Родопите от Рила. 
Той свързва гр. Белово с лет. Юндола (26 км асфалт). Този път 
дава възможност да се посетят Алабак и северозападната част 
на Велийшко-Виденишкия дял. От Юндола на югозапад пътят 
продължава по долината на р. Места към Якоруда, Разлог, 
Банско, Гоце Делчев (111 км — 87 км асфалт), а на югоизток 
достига до Велинград (16 км асфалт).

Вторият меридионален път следи долината наЧепинската 
река и свързва гара Септември и Пазарджик с Велинград, г.с. 
Черна могила, г.с. Селище, с. Сърница и Доспат (115 км — 10 
км асфалт). Част от него — между Сърница и Доспат, е все още 
в строеж. От Велинград от него се отделя клон през Ракитово 
до Батак (27 км асфалт) с отклонение до с. Костандово, а оттам— 
за Дорково и Ракитово. Този път може да се използува да се 
посетят дяловете Алабак, Каркария, Баташки, Велийшко- 
Виденишки и Дъбраш.

Третият меридионален път свързва Пазарджик с Пещера 
и по долината на Стара река с Батак (32 км асфалт). От Батак 
на юг той продължава през седловината Семералан, г.с. Беглика, 
яз. В. Коларов до Доспат (51 км асфалт), като от чарк Картала 
се отделя клон до лет. Снежанка и яз. Тошков чарк, яз. Широка 
поляна, а от г.с. Беглика—до яз. Тошков чарк и м. Чатъма. От
клонението от Батак през с. Нова махала, г.с. Антон Иванов 
(Куртлуджа), г.с. Кьошка, г.с. Лисичево, мест. Дупката и х. 
Орфей достига до Борино и Тешел. Тези пътища могат да се из
ползуват за посещение на Баташкия и Велийшко-Видениш
кия дял.

Четвъртият меридионален път следи долината на р. Въча и

25 



свързва Кричимс Михалково и Девин (70 км асфалт). Едно от
клонение от Михалково, което следи долините на реките Гашня 
и Аландере, го свързва с г.с. Лисичево, а друго достига до с. 
Чуреково. Този път може да се използува за посещаване на 
дяловете Баташки, Чернатица и Девинската планина.

Пети меридионален път свързва пряко Пловдив с туристи
ческия комплекс Родопи. Той минава през Ново село, х. Здра
вец (35 км асфалт) и продължава към летовищата Студенец и 
Бяла черква. Този път може да се използува само за посещаване 
на Белочерковския рид от Чернатица. Освен това от Пловдив 
тръгват няколко асфалтирани пътя от Пещера (38 км) с отклоне
ние от Пещера до Брацигово и Равногор; до Перущица и с. 
Чурен (67 км); до Първенец, Храбрино, Лилково (38 км — 18 
км асфалт); до Куклен, Богородично (16 км асфалт)и други околни 
селища, които могат да се използуват за изходни пунктове към 
ридовете Върховръх, Средния рид, Белочерковския рид.

Шестият меридионален път, който най-много се използува 
за посещение на Западните Родопи, започва от Пловдив, минава 
през Асеновград и по долината на р. Чепеларска през Бачково и 
БачковсКия манастир, Наречен, Хвойна, Чепеларе, Рожен и 
■слиза до долината на р. Черна при Устово (103 км асфалт). 
От Асеновград от него се отделя диагонален път за Кърджали 
(88 км асфалт), а на запад едно кратко отклонение води до села
та Долни и Горни Воден. От разклона продължава път за 
Югово, гр. Лъки (23 км асфалт) и до с. Манастир (17 км). По на 
юг—отс. Хвойна, се отделят пътища за селата; Орехово на запад 
(9 км) и Павелско на изток (2 км асфалт); за х. Пашалиица 
(15 км асфалт); от Сините ханчета до х. Чудните мостове (17 км) 
с отклонение до с. Забърдо (2 км); от Чепеларе за Асенец и 
Стойките на запад и за Хайдушките поляни на югозток; от Про- 
глед за Пампорово и Смолян (29 км асфалт) и Пампорово — 
Стойките —Широка лъка — Девин (27 км асфалт). Тези пъ
тища дават възможност за посещението на Чернатица, Доб- 
ростан и Преспанския дял.

Седми меридионален път свързва Хасково с Кърджали (55 
км асфалт) и Момчилград (16 км асфалт) с отклонение от Хасково 
за Хасковските бани (19 км асфалт) на запад и Димитровград 
на север (16 км асфалт). Едно отклонение от Централната ма
гистрала, което започва между Първомай и Димитровград, се 
стрелва право на юг през селата Сусам, Хасковски бани, 
Сираково и Караманци и се свързва с шосето Хасково—Кърджа
ли при с. Петелово (37 км). Тези пътища са удобни за посещението 
на ридовете Чуката и Каяджик.
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Осмият меридионален път свързва гр. Харманли с Маджаро- 
во и Крумовград (88 км — 40 км асфалт) с едно отклонение към 
селата Славяново и Малки извор (13 км), а от Централната ма
гистрала от селата Подкрепа и Стойково се отправя на юг обик
новен до с. Малки извор (17 км). Тези пътища могат да бъдат 
използувани за посещаване на ридовете Хухла, Чала и Гората, 
а също така Стръмни рид и Ирантепе.

Деветият меридионален път свързва Любимец през с. Малко 
градище и Ивайловград (61 км — 20 км асфалт). Този път мо
же да се използува за посещаване на ридовете Гората и Сърта.

Най-после един десети паралелен път почти пресича целите 
Родопи от запад на изток. Той свързва гр. Гоце Делчев с Доспат, 
Девин, Смолян, Ардино, Кърджали, Крумовград и Ивайлов
град (333 км — 293 км асфалт). Този път, който има редица 
отклонения на север и юг, които често се свързват с посочените 
по-горе меридионални пътища, може да се използува за посеща
ването на Дъбраш, Велийшко-Виденишкия дял, Переликския 
дял, Кайнадина, Устренския рид, Стръмния рид и Ирантепе. 
В някои части обаче той попада в граничната зона с Гърция и 
може да се използува само със специално разрешение.



ЗАПАДНИ РОДОПИ

I. В Е Л И Й Ш КО-В И Д Е Н И Ш к И ДЯЛ

Той започва от седловината Аврамови колиби, над която е 
високият купол на вр. Велийца (1712 м). Завършва при вр. Каин- 
чал (1815 м) на границата ни с Гърция. Наименованието му идва 
от върховете Велийца и Виденица (1653 м). Средната височина на 
това широко и загладено планинско било е около 1300—1600 м. 
Този дял е вододел между басейните на реките Марица и Места. 
От североизточните му склонове извират реките: Чепинска, Де- 
винска и Въча—десни притоци на Марица, а от югозападните— 
Доспат и Караджадере — леви притоци на Места. От седло- 
вината Джиневра на северозапад до връх Велийца е Велийшкото 
било, а на югозопад до вр. Каинчал е Виденишкото било.

Планината е изградена от кристалинни шисти и гранити, 
които преминават и в Рила планина.

В миналото едни от най-хубавите Родопски гори са били 
във Велийшко-Виденишкия дял. С течение на времето те са били 
изсичани, докато се е дошло до оголването на много ридове. 
През Средните векове част от този дял се е наричала Доспатдаг.

Той е слабо населен. Част от Виденишкия дял е непознат като 
туристически обект и затова в него няма хижи. Напоследък 
стана известен със създаването на каскадата Доспат — Кри
чим, водите на която в по-голямата си част идват от този пла
нински дял.

Със създаването на Доспатския язовир е повишен интересът 
и към тази планина.

За подслон могат да се използуват големите и удобни горски 
стопанства и добре уредени селища. Като изходни бази за пеши 
и автотуризъм служат Юндола, Велинград и с. Доспат.
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1. Летовище Юндола — вр. Велийца — 5 ч

До Юндола, където има хотели туристическа хижа, може да 
се отиде по асфалтиран път от гр. Белово (27 км) или от Велин
град (16 км). От Юндола до гара Аврамови колиби сега се разши
рява и асфалтира пътят (5 км). Точно на юг от гарата се вижда 
високата купола на вр. Велийца. До него води старият граничен 
път от 1912 г. Със своята обгледност той ни поразява. На всички 
страни се вижда зеленина от гори и поляни, между които без
редно са разпилени по котловинните многобройните бабекски ко
либи. На север Рила затваря хоризонта. На югозапад в си
невата се очертава на хоризонта Пиринското било, а в дале
чината на юг проблясва мраморната купола на Драмския Боз- 
даг. Обърнете ли поглед на изток, сред хаоса на гористи върхове 
изпъква широкият гръб на връх Сюткя.

В южната част на Велийца има нов, трасиран коларски път, 
идващ от г.с. Софандере през Бъзова махла за бабекските коли
би. До г.с. Софандере може да се слезе по този път за 3 ч. Там 
може да се нощува и на утрото за 1 ч по шосиран път се стига до 
асфалтирания път Велинград — Сърница, откъдето има посто
янна рейсова служба.

2. Велинград — с. Сърница — яз. В. Коларов — 45 км, 4 ч

От Велинград по долината на р. Бистрица вие хубав асфал
тиран път. По него до с. Сърница има два пъти дневно рейс. На 
27-ия км е седловината Каратепе, преименувана Черновръх. 
Там е и едноименното горско стопанство.До 1912 г. тук е минава
ла границата ни с Турция. Има подкрепителен пункт, хубави 
поляни, свежи борови гори и студена вода. Любимо място е за 
излети на велинградчани.

След няколко остри и стръмни завои по асфалтирания път 
се слиза в началото на Доспатската котловина при г.с. С е л и- 
щ е. То е голям городобивен и минодобивен център. Има на раз
положение спални помещения, болница, снабдителни магазини, 
фурна, кино, ресторант и др.

От г.с. Селище се продължава с рейса по същия път и за по- 
малко от 30 мин се отива в с. Сърница. Разположено е на 
левия бряг на яз. Доспат. В голямото училище са спалните по
мещения за екскурзионната почивка. В селото има ресторант, 
текстилен цех за родопски килими, спално помещение към сел- 
съвета, фурна и др.
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За яз. В. Коларов пътят е маркиран. Той е пътят на екскур
зионните групи. Минава се пеш през махала Петелци и по тече
нието на дерете се излиза на м. Белите камъни. Оттам се вижда 
целият язовир и насрещният рид Дъбраш.Пътеката възлиза на
горе до м. Стамболовото. Преваля се билото и за 30 мин се стига 
при Чаушов чарк на р. Саръяр. По шосиран път се отива в г.с. 
Горанов чарк, а оттам на брега на язовира — в м. Чатъма, къ- 
дето е стопанското селище на горското стопанство. При нужда 
може да се нощува. Има фурна и магазин за хранителни стоки. 
След още 1,30 ч по същия шосиран път се стига при почивните 
домове на ЦС на БПС край яз. В. Коларов.

3. Сърница — яз. Широка поляна — 4 ч пеш

Върви се по коларски път за махала Крушето, над която се 
издига вр. Гарваня. За 1 ч се стига на седловината под върха. 
Оттам по пътя се отива до м. Лонгурлий, покрита с тучни пасища 
и гори. Тук е изворният басейн на р. Караджадере. Няколкото 
горски постройки през есента на 1942 г. са дали подслон за Ба
ташката и Кричимската партизанска група дошли да зимуват 
тук. В тези колиби било взето решение за сформирането на пар
тизанския отряд „Антон Иванов“. На 30 мин е яз.Широка поляна.

4. Сърница — Доспат (с корабче) 1,30 ч

На юг от Сърница чак до Доспат на 16 км се простира яз.. 
Доспат. Ширината му е средно около 1, 5 км, а дълбочината — 
до 30 м. Заел голяла част от Доспатската алувиална котловина, 
той събира 450 млн. куб. м вода и е началото на най-голямата у 
нас каскада—Доспат—Кричим. Набира водите си от реките: 
Доспат, Канина, Бистрица и Вищерица, извиращи от Дъбраш,. 
които със специални подземни тунели се прехвърлят тук. Язо
вирната му стена е в една естествена теснина между връхчетата 
Хисарлъка и Келтепе. Дълга е около 230 м, а висока -— 56 м. 
Разположен е между Дъбраш на запад и Велийшкото било на 
изток. Бреговете му са гористи и на много места с тучни поля
ни — отлични места за почивни домове. Богат на сладководна 
риба —шаран, пъстърва, черна мряна, кефал и др., той в скоро 
време ще бъде голяма риболовна база. Язовирът ще бъде опасан 
с асфалтирани пътища от запад и изток. Сега се работи запад
ният път през летовище Орлино. Почивните домове ще бъдат на 
левия му бряг и на 4 км от Доспат. Ще бъдат изградени високо
планински водни- и ски-бази, туристически хижи, почивни до- 
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мове и др.По него ще плават и малки кораби, които ще обслуж
ват излетниците. Засега от Сърница до Доспат снове малко ко- 
рабче. Когато плаваме с него, погледът търси напразно къде е 
Доспатската река, наричана в миналото Сура или Рата. По бре
говете нй лазурното езеро стройните ели оглеждат снагите си във 
водата. Красивите тревисти носове, които планината спуща 
навътре в езерото, затварят елипсовидни заливчета. Неусетно 
се стига в Доспат.

Доспат е голямо селище, разположено в подножието 
на връхчетата Келтепе и Хисарлъка, на които има остатъци от 
крепости. На времето турците са го наричал Якънлъ, защото 
било изгорено, или Канлъгьол (кървавия гьол). Край него би
ли избити много българи. Името на селото етимолозите свързват 
с думата деспот. Негови владетели (деспоти) са били Григорий и 
Слав. Девствените гори, които са го обграждали, изобилният 
дивеч и красивото му разположение са привлекли вниманието на 
султан Мехмед IV (1648—1687 г.). Тук той е летувал през 1671 
г. с великия везир Мехмед Кюпрюлю и целия си харем. Бил из
дигнат дворец, мястото на който доспатчани сочат по предание.

Обширните и тлъсти пасища привлекли тук освен карака- 
чани още и куцовласи и юруци, които образували отделна ма
хала — Юрушка. През селището минавал древният път Фи- 
липополис — Никополис ад Нестум (Неврокоп).

Сегашният Доспат е променил облика си. Той е добре благо
устроен с хубави нови двукатни къщи, големи обществени сгра
ди, пасмантерийна фабрика, гребна туристическа база, риболов
на база, хотел, модорен ресторант, кино, магазин засъестнии 
други стоки, бензиностанция и др. В скоро време той ще се 
разрасне в голям туристически обект с много летовища и спор
тни бази.

Доспат е кръстовище на пътища. Той отстои на 51 км от Ба
так, на 35 км от Девин, на около 60 км от Велинград и на 59 км 
от Гоце Делчев, до които има асфалтирани пътища с изключение 
на отсечката Сърница—Доспат, която е в строеж.

5. Доспат — вр. Виденица — 10 км (с превоз)

На 10-ия км по пътя за Девин се намира с. Змеица. Използува 
се девинският рейс. Пресича се ридът Доспатдаг — гол и еро- 

диран, тук-там по него стърчат хилави бсрозе, останки от няко
гашните доспатски гори. Оттук се открива поглед към Пирин и 
Драмски Боздаг. В дъговидна ивица се редят върховете от 
Южния Пирин, Славянка, Стъргач и на края е Боздаг. Докато
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откъснем погледа си от тази поредица върхове, стигаме в с. 
Змеица.

3 м е и ц а е разположено в малка котловинна, обградена 
от гори и еродирани ридове, през които минава главният напорен 
канал за хидровъзела Тешел. То е хубаво и спреггнато селце в по
лите на вр. Виденица (Гьозтепе — 1652 м), до който води ко
ларски път. За върха се иска открит лист. За да се полюбувате 
на околността,по-хубаво е да минете по рида Залъница.Пътеката 
по него пресича коларски път за с. Чала и за 1 ч извежда на вър
ха, чиито скали са потънали в буйни борови гори. Под тях на 
малка тераска личат развалини. Намират се отломки от мрамор, 
керамика и др. Учените предполагат, че това е в. Силмисос, 
на който се е намирало второто по големина светилище на Дио- 
нисий. Предполага се, че тук е идвал Ал. Македонски с Гай 
Октавий — баща на Август, за да научат каква ще бъде съдбата 
им при бъдещите войни. Този връх обаче е играл голяма роля в 
живота на бесите. Той има средищно положение във Видениш- 
кия дял и е обзорен, затова са го нарекли Виденица. На юг 
от него е преходната седловина Мащергидик (проход на 
неправоверните), а западно от нея е вр. Каинчал. На тази 
седловина чеченци са правили своите курбани.

6. Змеица — Ягодина — 3 ч пеш (гранична зона)

От с. Змеица за с. Чала има коларски път, който пресича 
рида Залъница и за 1 ч отвежда в селото. То е малко селище, 
разположено в подножието на вр. Чала. Къщи' е са с дъсчени 
покриви и се приличат на воля и в самота, обезпокоявани само 
от бури и ветрове. Любезността и гостоприемството на тези 
планинци са толкова големи, че не може да им се откаже простой 
в селото.

Оттук до с. Ягодина води пътека, която се устремява на се
вероизток към високата купола на вр. Ягодински камък. За 
още 1 ч се стига каньонът на Буйновска река точно при началото 
на р. Въча. Ягодински камък е една конусовидна купола, из
градена от варовик. Той изумително наподобява на вр. Сипа
ница в Пирин.

Под Ягодински камък е прочутата пещера Имамова дупка, 
на която досега са измерени около 8 км коридори. Якодинци 
разправят, че тя била пълна със злато. Чепеларските пещерня
ци обаче вместо злато са открили енеолитно жилище на пещер
ни хора,обитавано отпреди 5—6 хиляди години пр.н. е. Открили
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са много интересни и красиви карстови форми, синтрови езерца, 
пещерни бисери и др. Пробити са вече входният и изходнияа 
тунел. Тя ще бъде електрифицирана на повече от 1,5 км навътрт 
към най-красивата й част. Близо до пещерата ще бъде построенае 
хижа, тъй като наблизо е и Триградското ждрело. Шосето от 
Тешел до Ягодина ще бъде асфалтирано.

От Ягодински камък се прекосява реката по римския мост 
и за по-малко от час се стига до селото.

Ягодина (Балабан) е малко селце, разположено в южното 
подножие на възвишението Ушите (Св. Гора). В покрайнините 
му има остатъци от стари постройки. В селото има хубав коопе
ративен дом със спално помещение. Има редовна автобусна 
служба с Девин — 23 км.

От Ягодина за 1 ч се отива в Триград по коларски път, който 
минава в източното подножие на вр. Стенето (Дурдага). За 1 ч 
се отива и до пещерата Ражта, която се намира в скалите по ле
вия бряг на Триградската река. За толкова се отива и до Дявол
ското гърло. Открит лист не е нужен.

ДЕВИНСКА ПЛАНИНА
От вр. Гьозчукаракол на Виденишкото било на изток между 

реките Девинска и Въча до водослива им се спуща ридът, 
носещ наименованието Девинска планина. Той е силно разчле
нен от малки реки, които на места образуват чудновати каньони 
или малки лъкички. Покрит е изцяло с гори, от които (.обиват 
боровия катран (той е дал и наименованието на по-значителна
та и протичаща през него река — Катранджидере). В средата 
на този рид е бразувана една голяма тектонска котловина с 
наименованието Кастракли, идващо от едновремешните пастири 
помади — каракачани. Най-високият връх тук е Хамам- 
б у н а р (1688 м), издигащ се югозападно от гр. Девин. И този 
връх е получил наименованието си от кладенеца, намиращ се 
на челото му — нещо много характерно за родопските върхове, 
по които често извират студени води. Девинската планина е 
изградена от кристалинни шисти и варовици и се счита като 
част от Виденишкото било. Тук се намира и единствената тури
стическа хижа — Орфей, и ловната хижа Олукгидик. Планината 
е интересен туристически обект, който доста се посещава не само 
от девинските туристи, но и от други поради нейната красота, 
исторически и археологически забележителности.

Изходни пунктове за планината са гр. Девин, хидровъзелът 
Тешел и с. Борино, които са свързани с асфалтови пътища. Мо
же да се посети и с превозно средство от Батак през яз. Тошков 
чарк, но пътят е само чакълиран.
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Девин е малък и сравнително нов град. В околностите 
му е имало селище от древно време. Разположен е в малка и ко
кетна котловинна под скалите на рида Гребенец и между водо- 
слива на Девинска река с Въча. По-рано той се е наричал Дьо- 
влен или Дьовленя — старобългарска дума, означаваща 
падинка, котловинна. Наречен е Девин заради трите девици, 
които при помохамеданчването отказали да приемат исляма и 
се хвърлили от Кавурското кале в буйните води па Девинска 
река. Турците, схващайки българския произход на наименова
нието, нарекли го Селимие на името на султанската дъщеря. 
Преди идването на турците селището се е намирало в м. Селище, 
но след помохамеданчването се е изместило при влашките ко
либи — на сегашното си място. Околностите на града носят 
славянски имена: Висека, Потреба, Попа, Калугер, Забра 
(сбор), Вертоград и пр.

През Балканската война градът бе изгорен до основи. След 
9-ти септември и особено след построяването на каскадата Дос
пат — Кричим Девин стана център на хидровъзлите по кас
кадата и е непрекъснато във възход. Поради мекия и приятен 
климат (запазен е от северните ветрове) той е и здравословно ле
товище. Тук е живяла партизанката Катя Ванчева от отряда 
„Антон Иванов“, загинала трагично пои с. Фотиново.

В града има хубав хотел, бензиностанция, ресторант, мага
зини за промишлени и снабдителни стоки и др. Свързан есгр. 
Кричим с асфалтов панорамен път по течението па р. Въча 
(70 км), със Смолян (45 км), с Доспат (40 км). Нови асфалтови 
пътища ъ' строят, за да го свържат и с туристическите обекти 
Триград, Ягодина и Мугла.

7. Девин — х. Орфей — 4 ч

До х. Орфей има два варианта:
а. По десния бряг на Девинската река маркирана пътека 

води до скалите Равна тикла. Тук едно разклонение от пътеката 
извежда на скалите, а друго по течението на дерето Ташеви 
колиби извежда до ловната хижа Олукгидик. Изкачването на 
Равна тикла е краткотрайно, а мястото обзорно. Пред очите се 
открива проломът на Девинската река — скалист, тесен и дъл
бок. На левия му бряг е Кавурското кале, на десния — Тур
ското кале; Щом излезе от пролома, реката се вие кротко между 
лъките, за да потъне в зеленчуковите градини край града. Над 
градчето се открива една педя лазурно небе, което разлива своя
та ведрина.
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От Равна тикна се продължава нагоре по пътеката, докато 
се излезе на прохода Олукгидик при буйната чешма, където 
пътеката се слива с другата в широк коларски път. Продължава 
се по този път, който слиза в котловината Кастракли, а оттам 
на х. Орфей.

б. Вторият вариант е старият турски път, който минава край 
казармите. По него се излиза на ливадите Равня, където има 
малко параклисче. Тук личат основите на манастир, а други 
предполагат, че са развалини на стария Вертоград. Пътят из
вежда в източното подножие на вр. Хамамбунар. Оттам може 
да се възлезе на върха за 15 мин. Върхът е също обгледен. На 
югозапад е връх Перелик, а западно от него е Триградско. На 
запад е Виденишкото било, а на север — Баташки снежник. 
Немного далеч на север е Персенк.

От върха пътят се спуща към прохода Панаиргидик, през 
който минава път от с. Грохотна за х. Орфей. Продължава сено 
този път и се стига до х. Орфей. За хижата са приспособени 
двете по-големи постройки на бпвшето стопанство „Извора'“, 
разположени в най-югозападння край на котловината близо до 
топлата вода Извора. Хижата е електрифицирана, но свъншно 
водоснабдяване. Побира до 100 души на легла и нари. Околно
стите са красиви и забележителни.

8. X. Орфей — римският мост — 1,30 ч

а. Първият вариант е по маркираната пътека, която води 
на запад по билото на Кушбурун (птичи нос). За по-малко от 
1 ч се стига до поляната под вр. Чакмакбурун (кремъчен нос). 
Скромна паметна плоча отбелязва имената на убитите парти
зани. През зимата на 1944 г. идващият от лагер „Ровно“ парти
зански отряд „Антон Иванов“, за да търси скритата храна в 
околността, бил изненадан от засада и дал скъпи жертви.

По същия маркиран път през поляната се продължава до 
г.п. Снежанка, откъдето по шосето, идващо от Тошков чарк, 
се слиза до Римския мост, наричан още Кимеров (сводест мост).

б. В т о р и я т в а р и а н т е камионният път, който ми
нава пред хижата, завива на север през билото и се спуща доля
на шосето гюд г.с. Снежанка.

9. Девин — Тешел — х. Орфей — 20 км (с превоз)

До хидровъзела Тешел пътят е асфалтиран. Той е разполо
жен в живописната и тясна скалиста клисура, образувана от
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водосливите на Мугленската, Триградската и Буйновската 
река. Наименованието Тешел идва от турското атеш-ел — 
огнен вятър. И наистина при зноен пек околните скали излъч
ват топлина. Разнасяна от вятъра, тя пари като огън по лицето. 
Тешел освен хидровъзел на каскадата Доспат — Кричим е и 
промишлен городобивен център. Развива се бързо като цяло 
селище. Има ресторанти, хотели, магазини и др. Изходен пункт 
е и за туристическите обекти: Триград, Ягодина, Мугла и х. 
Орфей.

От Тешел до х. Орфей води живописно шосе по течението 
на р. Извора (7 км). Проломът на тази река е красив и могат да 
се видят няколко скални моста, някои от които са разрушени 
за шосето. От Тешел може да се отиде до с. Борино (Карабу- 
лак) пак по асфалтирания път (5 км). Карабулак значи село на 
черните були. То е единственото селище, останало у нас от 
юруците. В него има магазин за хранителни и промишлени 
стоки, спално помещение към селсъвета и редовна автобусна 
връзка с Девин два пъти дневно. Селото отстои на 3 км от х. 
Орфей, с която го свързва чакълирано шосе.

ТРИГРАДСКО

Едно от най-красивите родопски плата е Триградско. Се
вероизточно от Виденишкия дял то заема пространството между 
реките Буйновска и Мугленска от изворите до водослива им. 
Изградено е от амфиболити, кристалинни шисти и варовици. 
Много понори и въртопи са надупчили повърхността му и над 
90 пещери са изследвани досега. Реките Чаирска и Триградска 
го прорязват от юг към север и образуват дълбоки и красиви 
скалисти проломи, по които зеят много пещери. На някои места 
коритата на реките пресъхват, водата им изминава подземен 
път и отново се появява в различни участъци. Много купо- 
образни върхове, голи или гористи, красят повърхността. Най- 
високият е Курубурун (сухият нос — 1910 м), в северозапад
ното подножие на който има няколко естествени езерца, на
ричани Триградски рибарници поради изобилната риба в тях.

На северозапад от тези езерца по същото плато е връх Бо- 
далък (дебелият връх — 1855 м). В западното му подножие са 
Гьовренските естествени езерца Чаирите. Обкръжени от зе
лени гори, тучни поляни с ведро небе и жарко над тях слънце, 
те са истинско място за отмора и почивка. И тук езерата са 
пълни с риба.
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На много места по Триградското плато има издълбани във 
варовика кладенци, конто местното население в миналото е 
пълнило с вода за.през лятото. Трнградско е доста много на
селено, и то с купни селища, като Триград, Мугла, Ягодина, 
Гьоврен и хидровъзелът Тешел, който е единственият изходен 
пункт за платото. До гсички селища има автобусни съобщения 
с Девин. Пътищата до тях се асфалтйрват в момента.

10. Девин — Тешел — Триград — 25 км (с превоз)

Когато се стигне до еодссливй на Триградската река с 
Мугленската, завива се на юг към Ибрахим пашовата джамия. 
Този кървав заЕсевател па Родопите през 1538 г. се опитал да 
завземе престола, но намерението му било открито и бил оду- 
шен. Съпругата му Айше — султановата сестра, за да увеко
вечи паметта му, направила керван-сараят в Пазарджик и 
споменатата джамия. На това място е станало голямо сражение 
между турските войски и Гордю войвода, който успял да убие 
турския военачалник, но бил тежко ранен. Населението, 
което се било скрило в съседната пещера, било задушено със 
запалена слама.

Срещу джамията .горе на височината е с. Гьоврен. Според 
местните жители то било основано от войнишките семейства, 
оставени да охраняват джамията. Оскъдни данни обаче говорят, 
че било изгорено поради непокорство, което подсеща, че е съ
ществувало при нашествието на турците. На 1,30 ч от селото в 
южна посока са Гьовренските езера — Чаирите.

Щом се отмине джамията, дефилето отново се стеснява. По 
скалите вирее ендемита хаберлеа родопензис. Същото цикла
мено цЕете се намира при Чудните мостове в Родопите и в Стара 
планина в Джендема. Най-тясното място на скалите, при които 
е образуван дълъг вир, е Османов вир. В миналото, когато не е 
имало път, той се е преминавал с лодка. При вира се събират 
Триградската и Чаирската река със скалисти и тесни проломи? 
дълбоки и потайни. Триградският пролом притиска реката, 
която се пени, бучи и разлива по мраморното речно корито. 
Когато се стигне последното вирче, вижда се, че нагоре по ко
ритото иа реката не тече вода. То е тясно, а скалите от двете му 
страни са шеметно високи, с много пролуки, хилави борчета и 
гнезда на лястовици. Над тях сстава само една цепка синьо 
небе, а когато е облачно, пълен мрак цари в каньона: Преди 
да бъде направено шосето, хората са минавали по скалната пъ
тека с превързани очи и водач. Щом се мине тунелът, пред очите
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се открива Харлогата — Дяволското гърло. Идващата отгоре 
река скача в 60-метрова пропаст като в гърло. Водата Се разбива 
на прах, минава във величествената зала на пещерата, а от нея 
в малката зала и отново в мрак чрез редица водопади достига 
горната част на сифона. От него по 60-метрова галерия водата 
излиза долу на около 500 м под коритото на реката.

За да могат любителите на природата да се наслаждават 
на този приказен свят, сега се провъртва тунел към подземното 
■езеро, над което ще има ресторант.

Т р и г р а д е на около 2 км от Дяволското гърло. Разпо
ложен е в малка котловинна по двата бряга на реката и е об
граден с трите върха като градища, от които е получил и наи
менованието си. Триградчани са взели участие в Родопската ре
публика, обявена от Ахмед ага Тъмръшлията. Триградчанинът 
Хасан ага е бил един от съуправителите и изпълнявал длъж
ността каймаканин (околийски управител). Селото е проме
нило не само външния си облик с хубави двукатни сгради, 
техникум, хотел, ресторант и други, но в него растат нови хора 
с духа на времето.

11. Триград — вр. Стенето — 1,30 ч

Високият и еродиран връх северно от селото, в източното 
подножие на който е Дяволското гърло, се нарича Стенето 
(1692 м). Старото му име е Дурдага — вариант на турското 
дур да бак — спри, че гледай. Пътеката до него се отделя от 
пътя за Ягодина. Когато се излезе на върха, трябва да се 
спре. Красотата на пейзажа, който се открива, приковава зри
теля. Плътните и зелени багри на горските върхове, жълтият 
цвят на изгорялата трева по тепетата, дълбоките и скалисти 
проломи на реките, червените покриви на къщите, галещите 
бели облаци, подгонени от вятъра, омайват и очароват. Тук 
по върха расте ендемитното растение сидерикус скарзика, 
познато като пирински чай. Намира се и в Мурсалица на вр. 
Чаева чука. То е кичеста билка с много нежни жълти цветчета 
и космати листенца, с аромат на пчелен мед. Употребяват го 
за чай и против сърдечни страдания.

В северните поли на Стенето е с. Ягодина, до което води 
коларски път от Триград.
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12. Триград — Мугла — 3 ч (зоната е гранична)

Пътеката за Мугла минава край стопанството и излиза 
на билото срещу Харамийската пещера, която е над Дяволското 
гърло. На изток стърчи квадратното скалисто теме на вр. Ко- 
марска стена. Държи се пътеката, която води към северния 
край на върха, защото онази, която сочи южния му край, води 
до Триградските рибарници. Слиза се в каньона на Чаирската 
река — на шосето за рибарниците. Насреща на десния бряг на 
реката е чешмата. Край нея нагоре по дерето Брахамаговица се 
излиза на Гьовренския рид южно от вр. Бойдалъка и точно при 
с. Чамла. То се състои от двадесетина двукатни къщурки, при
хлупени от дъсчените си покриви. Дете те дремят под слънчевия 
жар, а зиме снежните виелици свирят през тях. Чамленци не 
са вече пастири. Обширни са малиновите им насаждения. Оби
лен и едър плод зрее в края на август, който те отнасят до Муг
ла — събирателния пункт. От селото надолу води междусел- 
ски път, завоите на който се пресичат с пешеходна пътека, до- 
като се стигне в Мугла.

Мугла (мъгла). Притиснато от западните хълбоци на Пе- 
реликския масив и от източните на Триградското плато, долу в 
дън земя без простор и въздух с малко късче небе над него е с. 
Мугла. Когато се правят снимки на селото, виждат се само пок
ривите на къщите, пръснати по двата бряга на Мугленската река. 
След селото е големият и живописен извор Яза. Леденостудена 
вода блика от три скални отвора и дава по-голямата част от во
дата си на реката. В скоро време тази вода ще се прехвърли в 
Пампорово и Смолян за пиене, затова се прави шосе през Пере
лик за окръжния град. На 2 км над селото е махалата Касъка. 
Доскоро там бе Мугленското езеро. При едно наводнение езерото 
се продъни и изчезна за миг, като отвлече половината село. Се
га то е възобновено с хубави и приветливи сгради. Има здравен 
дом, училище, ресторант и спално помещение към селсъвета. 
То е изходен пункт за Переликския масив и Мурсалица. Траси
ран камионен път води от селото до прохода Одабашийца над х. 
Леденицата. Селото е свързано с редовна автобусна връзка до 
Девин.

13. Девин — Мугла — 37 км (с превоз)

От Девин с редовния рейс или с лека кола се пътува по те
чението на р. Въча до Тешел, откъдето се продължава по шосето 
за Мугла. Пътят криволичи ту наляво, ту надясно от реката,
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докато се измъкне от тясното и скалисто дефиле. Стига се до 
Мугленските водопади. Разпенена и разбунена, реката с ярост се 
хвърля в дълбоките скалисти казани. Еворзионните котли на 
Мугленската река са нещо величествено и красиво. Те са наре
дени един над друг и със своите падове образуват истинска кас
када. Когато се стигне разсадникът (над него е високата Мурсал- 
ска скала), наблизо е селото.
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II. Д Ъ Б Р А Ш

Дъбраш започва от вр. Гюлтепе на Велийшкото било и се 
простира между реките Доспат от североизток и Места от юго
запад до водослива им на гръцка територия. Той има широко и 
заоблено било със средна надморска височина 1600 м. Нарязан 
е от протичащите през него реки на много ридове. По-главни 
реки, които извират от него и са леви притоци на Места, са: 
Матандере, Рибенишка, Канина, Върбица и Бистрица.

Най-високият връх на Дъбраш е Беслет (1938 м). Той е висока 
и широка билна гърбица малко встрани от главното било. Об
расъл в хвойнови туфи и остра буйна трева, той е отлично паси
ще. Може би и това му е дало наименованието Беслет, което 
значи място за угояване на добитък.

Дъбраш обхваща едно пространство от около 940 кв. км — 
приблизително половината на Пирин. Обрасъл е в борови гори 
по главното било, смесени — по ридовете, а в южните склоно
ве — с брези и дъбраш. Изграден е изцяло от стари плуто- 
нити, гранит, диорит, сиенит и други. Той е доста гъсто населен, 
и то от най-дълбока древност. Сведенията на древногръцките 
историци, археологическите находки и надгробните тракийски 
могили, датирани от VI в. пр. н.е. и началото на IV в. от н.е., 
ни говорят за древна тракийска култура.

Според Плиний-стари и Касий Гай Солин тук е живяло 
тракийското племе беси. Древните пътища, римските мостове, 
стражевите кули, крепостите, каптажите, банските постройки и 
др. ни сочат за римското владичество. Доказателство за това са 
развалините на римския град Никополис ад Нестум на левия 
бряг на р. Места при с. Гърмен в Заграде. Градът е бил постро
ен от император Траян (98—117 г.) след победата му над даки- 
те. Част от крепостните стени, от банята и др. постройки личат 
и днес. За величието и украсата на града говорят намерените

46



статуи, релефи, надписи, цветна мозайка, капители и др. Той 
е бил кръстовище на пътища от Тракийската низина за Бе- 
ломорието. Околностите на селата Сатовча и Плетена са богати 
на паметници от ранното и късното Средновековие. Славяните 
не пропуснали да се настанят и тук. Деспот Алекси Слав се е 
подвизавал и тук. Помохамеданчването на населението е станало 
в края на XVI в. и началото на XVII в. От 1912 г. този край 
премина към отечеството. По време на съпротивата тук е дейст
вувал партизанският отряд „Анещи Узунов“.

Малко познат, но е прекрасен туристически обект. Липсата 
на туристически хижи се запълва от трите горски стопанства: 
Дикчан, Беслет и Вищерица, които разполагат с гостни стаи, 
снабдителни магазини, столове, фурни и др. До тях и до всички 
селища водят шосирани (чакълирани) пътища. Селата имат ре
довна автобусна връзка с гр. Гоце Делчев, където има удобни 
хотели, ресторанти, бензиностанции, авторемонтна работилница 
идр. Туристите от Западна и Югозападна България използуват 
като изходен пункт гр. Гоце Делчев, а тези от Източна и Южна 
България — Велинград, където има същите удобства.

14. Велинград — вр. Беслет — г. с. Беслет — 40 км, 
5 ч пеш

От Велинград с автобуса се стига до г.с. Селище (30 км), 
където се слиза. На юг от Селище се очертава заоблената форма 
на вр. Беслет. По пътеката, която се отделя от шосето за с. Сър
ница, се тръгва на югозапад по посока на върха. След едночасо
во изкачване се излиза на билото. Завива се по коларския път 
на запад и за още 1 ч се стига на върха. Пейзажът, който подна
ся върхът, е безкрайно романтичен. На човек се иска да поседне 
не от умора, а от желание да гледа и се радва. Пред очите се 
разкрива назъбена линия от върхове, започващи от Рила и свър
шваща чак при Драмски Боздаг. Пленителна е огромната сед- 
ловина между върховете Вихрен и Кутела в Пирин. Тя е фрон
тално открита и придава още по-голяма величественост на два
та върха. Южно от върха е ридът Карабурун, по който се слиза 
надолу към Хайдушките поляни. Пресичат се и се стигат изво
рите на р. Каялийка, по която шосиран път отвежда до г.с. 
Беслет. В стопанството има спални помещения, ресторант,, 
фурна, снабдителен магазин и др.

До г.с. Беслет може да се отиде и с превозно средство, без 
да се изкачва върхът. Продължава се от г.с. Селище по асфалти
ран път доСтойчов чарк. Оттам се взема чакълираният път за
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г.п. Ранча на б тото на Дъбраш. От г.п. Ранча се върви по пътя 
край река Канина и се стига в г.с. Беслет (40 км).

15. Г.с. Беслет — Каялийски скали — 2 ч

Тръгва се по течението на р'. Каяклийка. След като се стигне 
Мишева поляна, завива се на югозапад вдясно по пътечката към 
скалите, които се извисяват пад гората. Излиза се горе на тях. 
Десетина .успоредни и радиално разположени по билото скалис
ти пирамидални височини от 10 до 15 м стърчат над гората. Връ
щането става през г.п. Ранча, който се вижда от скалите.

16. Г.с. Беслет — Сини вир — 2,3 ч

От г.с. Беслет по течението на р. Канина води шосе. По него 
се отминават чарк Чифтето — с големи стопански постройки, 
и Сухият чарк — при пътния разклон. Левият разклон води за 
с. Ковачевица, а десният по р. Вищерица — за г.с. Вищерица. 
Минава се мостът на р. Вищерица и се върви високо по десния 
бряг на р. Канина. Надолу реката се промъква по недостъпен 
скален каньон. Щом се стигне пътеката от с. Ковачевица за с. 
Осиково, слиза се по нея в коритото на реката. Стига се на Си
ния вир. Няколко еворзионни котли, в които водата бушува, 
дават синкав оттенък на скалните спусъци, по които зеят пе
щерни отвърстия и стърчат самотни борики —картина колкою 
пленителна в тихо време, толкова страховита при буря. Канина 
е буйна река и при наводнение отвлича всичко, взема и жертви, 
затова е добила наименованието Канина (кървава). В средното 
си течение тя е насипала много балвани и е отвлякла старите 
пехци, в които някога са топили руда.

От Синия вир по пътеката се отива до Маноиловата пещера 
между с. Осиково и с. Рибново за 1 ч. Там е и лобното място на 
партизанина Анещи Узунов.

17. Г.с. Беслет — г.с. Дикчан (Плетенски чаркове) — Зч,
15 км

От г.с. Беслет до г.с. Дикчан може да се отиде пеш или с 
превоз по шосето през г.п. Ранча. Ако се пътува пеш, щом се 
стигне в посока на г.п. Ранча при първия ляв приток на р. Ка
нина, поема се по коларския път и по него се излиза горе на 
поляната в м. Гроба. Оттам по шосето се отива до м. Комитски 
бараки, където са вилите на Изомат и Талковата мина. Оттук
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може да се слезе до с. Сърница за 3 ч по пътеката, като се мине 
под вр. Св. Петър.

За Дикчан се продължава все по шосето, минават се Апосто
лов чарк, Бошнаков чарк и Момчилов гроб (тук е починал пър
вият маркировач на Дикчанските гори — лесовъдът Момчи
лов от гр. Елена). За десетина минути се стига в г.с. Дикчан, 
наричано още Плетенски чаркове, Долен Дикчан или г.с. Са
товча. Стопанството е разположено в тясната долина на р.Бист
рица при водослива на Хисарско дере и р. Величка. И тук в 
стопанството има спални помещения, стол, фурна, снабдителен 
магазин и др.

18. Г.с. Дикчан — Горен Дикчан — вр. Унден — 1,30 ч

Срещу горското стопанство по левия приток на р. Бистрица 
вие малка пътека, която след каптажа поема нагоре по просе
ката и извежда на полянката Мишкин бунар или още Горен 
Дикчан. Тук е било по-рано горското стопанство, което е било 
преместено долу при Плетенските чаркове, а управлението му 
е в с. Сатовча.

Две хубави в швейцарски стил масивни горски постройки 
стоят празни и са подложени на разрушение. В едната спят 
горски работници, а другата е предоставена на общинския съ
вет в Сатовча, който не я използува. Горните етажи на построй
ките имат по 4 стаи, а долу са столовата, багажната, кухнята, 
банята и др.

От поляната има просторен изглед към Пирин, Славянка, Боз- 
даг. Наблизо са непристъпните дъбрашки гори — с едри, ви
соки и стройни борове и смърчове. В надпревара те вишат чела 
нагоре. В северния край на поменатата поляна има пътека, 
която извежда в сечището до подножието на върха. Той е остро
връх, стръмен конус, затова турците го нарекли Дикчал (стръмен 
връх), но поради неправилен изговор името станало Дикчан 
(стръмна камбана). Върхът е обрасъл с гори и от него няма ви
димост. Висок е 1622 м. Встрани от него върху отвесна скала е 
прикована бронзова плоча с надпис: „През 1936 г. този връх се 
нарече проф. Унден, за да напомня за вечни времена човеко
любивата и справедлива присъда, издадена от арбитъра, назна
чен от ОН в Женева, шведския професор Остин Унден, с която 
се признава за българска собственост част от Южните Родопи“.
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19. Горен Дикчан — вр. Калето — 2 ч

Върви се по камионния път до Бузакчиева поляна в южното 
подножие на вр. Арсъзтепе. В източния край на поляната тяс
на горска пътека завива на юг по малкия ручей, прехвърля го 
и по склона на рида извежда до скалите, наричани Калето. 
Те са една склонова тераса с непристъпно спускащи се скали. 
Личат останки от зидове. Може би са на крайпътна станция или 
наблюдателница, имаща връзка с крепостта на вр. Малтепе при 
с. Бардуче на левия бряг на яз. Доспат. Гледката от Калето е 
истинска наслада за очите.Разстилат се зелените девствени гори 
на Асаново, Осински колиби и Чаирджика. Белите връхчета на 
боровете при повей на вятъра се полюшват и вълнуват като мор
ски вълни.

За да се избегне връщането, спуска се в близкото дере и без 
път се слиза долу на пътя, който отвежда до горското стопанство.

20. Гоце Делчев — Плетенски чаркове — 30 км, 3 ч пеш

От гр. Гоце Делчев до с. Сатовча (23 км) пътят е асфалтиран 
и могат да се използуват редовните рейсове. Ако има частно пре
возно средство, може от Сатовча по шосето да се отиде до Плетен- 
ските чаркове (още 7 км).

Когато се пътува с рейса, преди да се стигне Сатовча, се 
слиза на спирка Банян. Оттук по камионен път се отива в с. 
Долен, разположено в долинката на едноименната река. Там 
ще видите стари възрожденски дву- и триетажни къщи с надве
сени еркери над калдъръмени улички. В стаите има миндер- 
лъци, дървени тавани с резба, стени и долапи с битови украси. 
Стаите са застлани с родопски килими, леглата са покрити с 
кебета, до стените са наредени възглавници. Още в 1866 г. тук 
е било открито светско училище. Ученолюбиви и големи патрио
ти, местните жители са дали свидни жертви при Освобождение
то и борбата срещу фашизма.

От с. Долен по „белия път“ за един час се стига ридът, вър
ху който има много християнски некрополи още от времето на 
славяните. На североизточния скат на същия рид, на левия бряг 
на Шейтандере е с. Плетена. Селото е запазило възрожденския 
си вид и бит. За да се избегне връщането по шосето, продължава 
се за Плетенските чаркове по старата селска пътека.



21. Гоце Делчев — с. Гърмен — кв. Заграде — г.с. Ви- 
щерица — 4 ч пеш, 40 км (с превоз)

От гр. Гоце Делчев до с. Ковачевица (20 км) има редовна ав
тобусна служба. От с. Ковачевица до г.с. Вищерица разстояние
то е също около 20 км. Взема се рейсът за с. Ковачевица. Щом се 
мине мостът на Места, първото село е Гърмен, към което е и ма
хала Заграде.

Заграде е част от с. Гърмен и е близо до водослива на р. 
Канина с р. Места — на мястото на стария Никополис ад Не- 
струм. От римския град не е останало нищо друго освен една част 
от градската стена. Много от археологическите ценности — ка- 
пители като лотоси, плочи с вакхически сцени, мраморни изоб
ражения на вакханки, богове и др., ще видите вградени в селски
те къщи. Голяма част от тия ценности са били изпичани за вар. 
Така сами сме унищожили онова, което може да ни разкаже 
толкова много за нашата земя. Останки от римска баня има на 
брега на р. Канина, както и от каптажа й. Водата е с вкус на 
сяра и е лековита. Ако се построи нова баня, селцето ще стане 
един хубав курортен обект всред красивата околна природа. 
В центъра на селото има два чинара, годините на които не се 
знаят.

От Заграде се продължава нагоре по шосето. Минава се с. 
Слащен, после Горно Дряново, разположено на водослива на 
Дряновска река с Канина. Неусетно се стига в с. Ковачевица. 
И това село има възрожденски вид с двукатните си еркерни къщи 
и калдъръмени улички. В селото има спално помещение към сел- 
съвета, ресторант и здравен дом. Рейсът е дотук, но онези, кои
то имат лека кола, могат да продължат нагоре по шосето — 
ще минат каньона на р. Канина и ще стигнат водослива на р. 
Вищерица с р. Канина при Сухия чарк. Оттам нагоре все по те
чението на р. Вищерица ще стигнат до г.с. Вищерица. То е разпо
ложено на поляната Саръалан (жълта поляна) в началото на 
реката. Обкръжено е от хубави борови гори, закътано е от ветро
ве и бури и е снабдено с хубава студена вода. Разкрива хубава 
гледка. То има добри условия за бъдещ курорт от типа на Пампо
рово. В стопанството има гостна стая, стол, фурна, снабдителен 
магазин и др.

Свързано е с Велинград с шосе, което минава през г.п. Побит 
камък и г.с. Селище (54 км). По течението на р.Градешница има 
също шосе до Гоце Делчев през с. Места (48 км). Оттук могат да 
се проведат излети до вр. Кушкая (1 ч), вр. Каракая (2 ч),вр. 
Беслет (4 ч).
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22. С. Места — г.с. Вищерица — пеш 4 ч

В началото на пролома Момина клисура на р. Места е разпо
ложено с. Места. До него се отива от Разлог и Банско, от Г. 
Делчев и Белица със съответните рейсове по асфалтиран път. 
От селото до г.с. Вищерица по р. Градешница има хубаво шосе, 
по което могат да се движат и леки коли.

Щом се мине с. Филипово, северозападно от пътя се издига 
голяма скала — Митровица, а по-нагоре от нея — група ска
ли, наричани Дорманови или Осеновски. Тези скали се виждат 
и от влака, когато се пътува от или за Банско. Скалите имат 
странни форми — на гълъби, животни, растения и др. Минава 
се между тях и се излиза на билото им. На брой са повече от 15. 
Заслужават да се изкачат, защото от тях панорамата е интерес
на — ниско долу е котловината, която образува р. Места. Ней
ното корито се очертава от буйните върбалаци и тополи по брего
вете й. Виждат се планини — ту високи, ту по-ниски, но с из- 
шилени в небесата върхове. Като се слезе от скалите, продъл
жава се по шосето и се стига с. Осеново. Потънало в забрава, 
то дреме край коритото на р. Градешница. Само случайни 
туристи или служебни лица, отиващи за г.с. Вищерица, са 
посетителите му. За да не се обикаля по шосето, щом се мине 
селото, траверсира се насрещният източен рид по пътеката и за 
час се стига във Вищерица.

Връщането може да стане през Велинград или обратно през 
Гоце Делчев по шосето.
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III. А Л А Б A K

Ридът Алабак (Божевец), който се отделя на северо
изток от главното Велийшко-Виденишко хидрографско било, 
започва от седловинната поляна Юндола и се простира на юго
запад-североизток между реките Яденица и Чепинска. Най- 
високият му връх е Черновец (Арабчал — 1834 м). Други по- 
лични върхове са Алабак, Милеви скали (1693 м) и др. Средната 
му надморска височина е около 1500 м. Южните му части са по- 
високи, а на север се разпръсва на по-малки ридове, които по
степенно изчезват в Тракийската низина. Към долините на две
те обграждащи го реки склоновете му са стръмни и скалисти, 
поради което за препоръчване е да се преминава по билото. 
От този рид не извират големи реки и затова не е дълбоко на
рязан. Основната скална маса, от която е изграден, са стари 
(предпалеозойски) кристалинни шисти и гранити, които преми
нават и в съседната Рила планина. Почти целият рид е покрит 
със смесени гори и китни поляни, из които бродят сърни, елени, 
диви свини и мечки.

Името му произлиза от турските думи „аллах бак“, т.е. бога 
виж. Въпреки добрите съобщителни артерии, приказно хубавите 
местности и двете малки хижи —Юндола и Кладова, ридът сла
бо се посещава от туристи. Той е влязъл в нашата история 
с редица събития, които го правят примамлив и интересен.

Главни изходни пунктове за неговото посещаване са гр. 
Белово, лет. Юндола и Велинград.

Град Беловое разположен на 314 м н.в. на десния 
бряг на Марица, там където в нея се влива десният й приток 
Яденица. Възникнал е като значителен транспортен възел. 
През добре оформения му център минава важната пътна маги
страла Белград—София—Цариград. Гара е на същата ж.п. ма
гистрала. На базата на транспорта и близките горски суровини
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тук са възникнали няколко индустриални предприятия с нацио
нално значение — дървообработвателен завод, хартиен ком
бинат, импрегнация за траверси и др.

През 1873—1875 г. началник на гарата е бил членът на рево
люционния комитет на Априлското въстание Тодор Каблешков. 
Старата дървена гарова постройка, в която той е работил, е 
още запазена. Жителите му са взели участие в Априлското въ
стание (1876 г.) и Септемврийското (1923 г.) въстание, а също 
така в антифашистката борба. Белово е родно място на Алексан
дър Иванов (Чапай), един от първите партизански ръководители 
у нас, загинал през Отечествената война. В негова памет е из
дигнат паметник всред красив парк. Родно място е и на писа
теля Крум Велков, който обезсмърти работническата класа в 
романа си „Село Борово“.

Сега гара Белово е център на новия гр. Белово, в който се 
включват гаровото селище и селата Голямо, Малко Белово и Мо
мин проход.

Край шосето за Пловдив, на 3 км от гарата, се намират 
Малкобеловските минерални извори. Те 
са известни още под името Баните или Топлата вода. Познати са 
отдавна и макар да се считат за целебни, малко се използуват 
от местното население. Главните извори са 4 с общ дебит 2000 
л/мин, с температура 20—23° С. Част от водата им сега се изпол
зува за плувен басейн, а другата ■— за стопански цели. Срещу 
плувния басейн има ресторант и къмпинг.

На 1 км източно от Малко Белово се намира известната Тра
кийска гробница. Археолозите я датират от V в. пр. 
н.е. Изградена е от дялани камъни, които на края се издигат в 
купол с диаметър 5,30 м. Тя е добре запазена и представлява 
интерес за всеки посетител.

К в. Голямо Белово отстои на 6 км от гарата. То е 
старо рударско, чисто българско селище. По време на Априлско
то въстание беловци са отстоявали свободата си двадесет и три 
дни. Тогава е идвал и Бенковски с хвърковатата си чета.В селото 
е запазена историческата църква „Св. Георги“, построена от 
майстор Ангел с фрески от самоковския зограф Михаил Николов, 
със старинни икони и хубава дебърска резба на олтаря.

От Белово народният поет Иван Вазов се отправил за Алабак 
и е написал хубавия си пътепис „В недрата на Родопите“. По съ
щия път е минал и Алеко Константинов и ни е оставил безсмърт
ния си пътепис „През марта на Чепино“.

Най-вероятно е селището да е съществувало още в тракийско 
време, и то някъде край Марица. През турското робство обаче
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населението избягало от централната пътна артерия и се прию
тило в пазвата на клисурата под гористия вр. Спасовица. Насе- 
нието му се е препитавало главно от дърводобив и животновъд
ство. Земеделието и лозарството били слабо застъпени. Наред с 
тези стопански действия беловчани днес работят в промишлени
те предприятия и като жп служттели.

23. Голямо Белово — крепостта Раковица — 45 мин

На югозапад от селището стръмна пътека, която се изкачва 
високо по левия бряг нар. Яденица, ни отвежда докрепост- 
та Раковица. При нашествието на турците населението 
й начело с войводата Курт е оказало упорита съпротива на 
поробителя Даут паша. Отбраната на крепостта художествено 
е пресъздадена от писателя Людмил Стоянов в драмата му „Ги
белта на Раковица“. Сега малки останки сочат мястото, където 
е била тази малка, но яка българска твърдина.

24. Голямо Белово — манастирът „Св. Спас“ — 1 ч

Излиза се от източния край на селището. Пътеката изведнъж 
набира височина, минава край овощни градини и нивя и извеж
да на малка камениста полянка (30 мин). Тук завива надясно 
и влиза в стръмен зашумен дол, като ясно се очертава. Изкачва 
се по дола и скоро се озовава сред хубава поляна. Пътеката се 
двои — лявата за около 5 мин отвежда до руините на мана
стира, а дясната прздължава по билото на рида към Алабашки- 
те поляни.

Манастирът „С в. С п а с“ е по-стар от светогорски
те манастири и Рилския. Датира от VI в. Църквата му, от коя
то има запазени величествени останки, и до днес е значителен 
паметник на ранновизантийската епоха. Манастирът е съществу
вал през Първата и Втората българска държава. Според един ста
ринен ръкопис, намерен от Ст. Захариев, се установява, че бъл
гарски царе са идвали тук на поклонение и че цялатаЧепинска 
котловина била владение на манастира. Разрушен бил от тур
ците през XVII в. по време на помохамеданчването на българите 
в Чепинската котловина.

25. Голямо Белово — лет. Юндола — 27 км

На юг от селището асфалтиран път вие снага все край р. 
Яденица. Долината на реката, която се приема за граница меж
ду Рила и Родопите, е добре залесена с хубави широколистни и
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иглолистни гори. В едно долинно разширение са скътани ня- 
колкото горски къщички на Долен Юндол. Горен Юндол или 
Юндола, както обикновено го наричат, е на около 5 км по- 
нагоре.

Юндола е едно от най-красивите високопланински лето
вища у нас. Името му буквално означава място, където става 
пазар на вълна. Според В. Миков името идва от тюркските думи 
„йонда“ и „аул“, т.е. колиба на коневъдци, а според други ав
тори — от арабско-турските думи „гюн-доусу“, т.е. денят се 
ражда или място на изгрева. То представлява обширна понтий
ска денудационна повърхнина, малко приповдигната от локални 
орогенни нагъвания през варисцийската фаза. Нейната надмор
ска височина е 1380 м. Тази заравненост се приема за граница 
между Рила и Родопите.

Летовището е комплекс от просторни китни поляни, обгра
дени с хубави борови гори. Тук са построени много почивни 
станции и вили, а лятно време като гъби никнат палатките на 
пионерски и средношколски лагери. Има и едноименна туристи
ческа хижа, в която могат да намерят подслон 30 души, модерен 
ресторант и други заведения. Хижата се стопанисва от туристи
ческото дружество „Юндола“ — Велинград.

Курортът отстои на 5 км от седловината Аврамови колиби, 
на която се намира и едноименната най-висока гара у нас (1267 
м), на 4 км от гиздавата гаричка Св. Петка и на 16 км от Велин
град.

26. Лет. Юндола — Пашови скали — 30 мин

На югозапад от центъра на Юндола в Гешова планина се 
намират стъпаловидните Пашови скали. Пътеката за
почва от горния южен край на голямата поляна, завива посте
пенно на югозапад, заобикаля дола, който остава вдясно, сле
ди билото, излиза от гората и стига до скалите. От тях се разкри
ва рядка по своята сурова красота панорама към урвестата до
лина на р. Люта, към Сюткенския дял на Родопите, Източна 
Рила и мраморните зъбери на Пирин. На срещните скали са 
прилепнали къщичките на Пашови колиби. Според една легенда 
в тях израсла чудно хубава мома. Пазарджишкият паша, който 
ловувал по тези места, я срещнал при скалите, влюбил се в нея 
и я поискал за жена, но тя му казала, че обича вакъл овчар. 
Трогнал се пашата от нейната чистота и вярност. Дарил я бо
гато й я оставил да се омъжи за любимия си. Заради тази му
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човешка постъпка хората нарекли скалите и колибите Пашови. 
Пашови скали са и единственият алпийски катерачен обект в 
рида.

27. Лет. Юндола — х. Локвата — 1,30 ч

От шосето за Велинград на изток от х. Юндола се простира 
обширна поляна. От нея започва маркиран горски път през ряд
ка борова гора. Той отначало е стръмен и изровен от водата, 
а после постепенно кротва, минава през чудно хубави поляни и 
след около 45 мин достига до горска чешма с дървен чучур. От 
чешмата продължава на североизток и след около 20 мин излиза 
на обширна поляна. Оттук направо и нагоре все по маркирания 
път след около 25 мин се стига до х. Л о к в а т а, носеща името 
на местността. Тя е малка едноетажна сграда, сега изоставена. 
Издигната е на равна полянка сред гъсти смърчови гори на юго
западния склон на вр. Черновец. На 200 м северно от построй
ката има хубава вода за пиене. Тук пътят се дели на две — дес
ният води за Велинград или лобното място на Вела Пеева, а 
левият — за х. Кладова.

28. X. Локвата — х. Кладова — 1,45 ч

От х. Локвата на север поема стръмна пътека сред стара 
смърчова гора. Тя обикаля от запад първенеца на рида в. Чер
новец (1834 м). За 50 мин по нея се излиза през интересни скали 
на седловината между средния и третия вр. Черновец, наречена 
Ушите. По-нататък пътеката води на изток през средния връх 
и слиза на живописната поляна Витата борика (20 мин). Оттук 
право на изток за 15 мин се стига до вр.МалъкЧерновец, на който 
е издигната 18-метрова дървена кула. Гледката, която се раз
крива от тази кула, наистина е незабравима.На югозапад привли
чат погледа грейналите остри беломраморни върхове на Пирин 
начело с Вихрен. Пб на изток е Славянка планина (Алиботуш), 
а на юг се синее стръмният Боздаг. На запад се възвисяват ис
полините на Рила с балканския първенец Мусала. На север се 
губят в маранята Ботев връх и дългата старопланинска верига, 
а на изток се дипли в безкрая необятният родопски лабиринт. 
Под нас като от самолет се виждат Велинград и китната Че- 
пинска котловина, зад която блестят водите на Баташкия язовир.

По обратния път стигаме до северния край на поляната Ви
тата борика и оттам след 20 мин ясно очертаната пътека отвежда 
до х. Кладова.
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29. X. Локвата — лобното място на Вела Пеева — х. 
Кладова — 2 ч

От изоставената хижа се тръгва на североизток по пътя за 
Велинград. След около 20 мин се поема наляво по отклонението, 
което е маркирано. След малко възкачване пътеката следи хо
ризонтала и извежда за 15 мин на малка площадка, откъдето се 
преминава над поляните Самоводица. Още 10 мин и се излизана 
малка полянка, където пътеката пак се разделя — надясно се 
спуща към м. Самоводица, а наляво е новата маркирана пътека. 
След 15 мин тя ни извежда до Белите скали.

Лобното място на Вела Пеева е суров, потаен кът, който 
навява хлад. При изпълнение на задача тя била тежко ранена, 
но се отскубнала от обкръжението на жандармерията и намерила 
подслон тук в малка каменна пещерка. В нея тя престояла 37 
дни, след което подъл горски стражар я издал. Жандармеристите 
отново налетели върху нея. Искали да се предаде, но храбрата 
девойка отговорила със стрелба. Борбата била неравна— две
ста до зъби въоръжени фашисти срещу една девойка.Изход няма
ло. За да не попадне жива в ръцете на озверените полицаи, Ве
ла оставила последния куршум за себе си.

От лобното място на Вела Пеева до х. Кладова остават само 
30 мин.

К л а д ов а е високопланинска хижа (1650 м н.в.). Построе
на е от велинградските туристи. Разположена е в североизточ
ното подножие на вр. Черновец сред живописна поляна, обгра
дена от вековна смърчова гора. Тя е двуетажна кокетна построй
ка. Има 40 легла и отделна, столова с туристическа кухня. Елек
трифицирана е с агрегат и има необходимите удобства за отдих 
на гостите. Местността е получила името си от кладите дърва, 
които останали тук след Освобождението поради прекъсването на 
договора от новото българско правителство с барон Хиршовата 
компания, която строила жп линия София—Саранбей (Септем
ври) и имала право да експлоатира горите на Алабак.

30. X. Кладова — Алабашката поляна — 3 ч

От североизточния край на поляната пред хижата започва 
коларски път, който отначало води на север, докато излезе след 
10 мин на следващата поляна, откъдето се напуска и се свива 
надясно по друг път, който води на североизток. Той се про
вира сред млада борова гора. След около 30 мин табелка вдясно 
от пътя сочи лобното място на Калпазанов.
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Отбива се от пътя по ясно очертаната и маркирана пътечка, 
провира се през горския гъстак^ свива надясно и се изкачва до 
гроба на убития партизанин — Стою Ил. Калпазанов (Ники- 
та) от отряд „Чепинец“ в м. Метилева мандра. Този младеж, 
който придружавал Вела Пеева, при обкръжението бил тежко 
ранен и заловен жив от полицията. Фашистите му дали медицин
ска помощ с цел да получат сведения за местонахождението на 
отряда. Няколко пъти те го извеждали из околностите, за да 
покаже скривалището, но Стою не станал предател. По цели 
нощи той разкарвал жандармеристите из пущинаците на Алабак, 
докато най-после те се уверили, че нищо няма да изтръгнат 
от този „български Сусанин“ и го застреляли на 17.V. 1944 г. 
в това усойно място.

От гроба на Калпазанов, след като се излезе на пътя и се про
дължи по него, за 10 мин се стига до билната Пейова поляна. 
На югозапад от нея малко под билото на рида се намира м. С к р и- 
ен и ц а, от която води началото си едноименната рекичка, 
десен приток на Яденица. Името си тя е получила от най-зло- 
щастното време на Чепинската котловина — помохамеданчва- 
нето, когато жителите на Каменица, Лъджане и Чепино, кои
то не са искали да сменят вярата си, се скрили в този горски 
пущинак. В тази местност е бил и последният бивак на партизан
ския отряд „Чепинец“, преди да слезе в котловината и обяви 
народната власт.

Пейова поляна е сборище на пътища. Тук излиза 
коларският път от х. Кладова, който изоставихме. Туктой се 
слива с шосето от Велинград и продължава към горското стопан
ство Начовото.

Като се продължи на север по коларския път, за още 10 мин 
се стига г. с. Начовото, бивше летовище на Каменица. 
Тук има фурна и магазин, а при нужда може да се прено- 
щува.

От Начовото по мекия камионен път за 20 мин' се стига до г.с. 
Бялата вода. Бялата вода е средище на едродивечово сто
панство с мандра и кръстовище на пътища. На югозапад е пътят 
за г.п. Чавдар (40 мин), на запад — за Пандово дере и Белово 
(5 ч), на юг — за г.с. Начовото (20 мин,) на югоизток — за с. 
Корова (3 ч), а на североизток — за Алабак (2 ч), Белово (6 ч) 
и Милеви скали (4 ч). По време на буржоазната власт в мандра

та се е произвеждал висококачествен балкански кашкавал за 
немските фашистки войски, поради което партизаните я напад
нали през 1944 г. и унищожили продукцията й. Името си целият 
комплекс е получил от хубавата вода, която извира в местността.
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Край извора Бялата вода през юни 1892 г е почивал народният 
поет Ив. Вазов на път за Чепино.

От Бялата вода, като се превали.северният скат наСоарев 
връх, се излиза на пътеката, която се спуща по Пандоводере 
по стария барон Хиршов път до шосето Юндола — Белово 
(4 ч).

Коларският път продължава на североизток по хоризонта
ла, подсича от изток вр. Коршунтепе, разкрива чудни гледки 
към каменистия в. Милеви скали и след около 1,15 ч достига 
приказната Синя поляна, от която се открива простор към Бала- 
баница, Рила и Чепинската котловина, а за още 45 мин по същия 
път се достига седловината Алабашка поляна с извора Чучуро- 
то и паметната плоча за Вазов и Алеко. Това е пътят, по който 
са минали Вазов и Алеко от Белово за Чепино. Тук на билната 
Алабашка поляна е била горската барака, в която е почивал 
Вазов и нощувал Алеко. Сега на мястото й върху голям каменен 
монолит е поставена паметна плоча от велинградскитетуристи.

31. Алабашка поляна — Голямо Белово — 4 ч

Непосредствено под паметника почти успоредно с коларския 
път за Милеви скали започва стар, тревясал коларски път, 
който постепенно завива наляво и се спуща на северозапад по 
една издънка на в. Алабак сред букова гора, а в по-ниското 
сред храсталаци води към Голямо Белово. След 20 мин пътят 
извежда до чешмата Кюнците. Тя е скътана в един зашумен.дол 
и струите й шуртят с пълна сила. Пътят продължава да се спус
ка надолу. След около 1,30 ч той ни извежда в м. Златна усой- 
ка, минава през вр. Глога (1,30 ч), а 10 мин по-късно се дели — 
дясната пътека извежда при стария манастир „Св. Спас“ (вж. 
маршрут 24), а левият се спуща направо към селището.

32. Алабашка поляна — вр. Алабак—вр. Милеви скали—2 ч

От паметната плоча при Алабашката поляна се продължава 
но горския път на изток, после на североизток и след 30 мин се 
излиза на обширни билни поляни-пасища —• Млековица. Вляво 
от пътя има вода. Продължава се по същия път на изток и севе
роизток, минава се край интересната м. Гарванова скала, коя
то остава вдясно от пътя и оттук все по билото с малки слизания 
и изкачвания се стига до подножието на красивия в. Милеви 
скали при паметника на партизаните.
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Милеви скали (1693 м) не е най-високият, но може би 
е най-красивият връх в рида Алабак. Легендата разказва, че 
през турското робство от него свободолюбивият овчар Смилен,, 
наричан от народа гальовно „дядо Миле“, зовял с дървокората 
си тръба населението на бунт срещу подтисниците. Този връх 
влезе и в най-новата история на нашия народ. Под неговото ка
менно чело в навечерието на септември се е намирало скривали- 
лище на партизанските отряди „Чепинец“ и „Анг. Кънчев“ 
начело с щаба на III оперативна зона. На 4.IX.1944 г., навярно 
по донос, многобройна войска, жандармерия и полиция обгра
дила върха. Започнала се битка на живот и смърт. В този по
следен бой партизаните дали дванадесет свидни жертви, между 
които Методи Шаторов, началник на III оперативна зона. За 
увековечаване подвига на храбреците на върха е издигнат ве
личествен паметник.

От Милеви скали за 1 ч се спуща на юг пряка пътека в пролома 
на Чепинската река до Бакарджийски ханове при гара Долене.

Буйната р. Чепинска с хилядолетия е дълбала една мощна 
гънка на Западните Родопи и е прорязала рядък по своето вели
чие и хубост пролом. Общата дължина на пролома от височина
та Лакът при с. Корова до с. Ветрен дол е 24 км. Той се е образу
вал по тектонски и антецидентен път. Още през 1896 г. през про
лома е било прокарано шосе, което свързва Пазарджик с Велин
град. То обаче не е било достатъчно. Необходимостта да се из
возват по-евтино огромните маси дървен материал от Родопите, 
Рила и Пирин, липсата на друг транспорт за непрекъснато 
нарастващия стокопоток към Тракийската низина и обратно и 
известни стратегически съображения са наложили строител
ството на сегашната жп линия. Строежът е започнал през 1923 
г. и е завършил през 1945 г. Теренът, през който минава жп ли
нията, е много пресечен и труден. И ненапразно проектът, 
дело на български инженери, се счита за голямо постижение 
на нашите строители. За да се свържат гарите Септември или 
Пазарджик с гара Добринище, били продълбани 35 тунела, 
построени са били много мостове, подпорни стени и други жп 
съоръжения.

При гара Долене мотрисата напуща пролома и долината на 
реката и се изкачва по стръмния североизточен скат на рида 
Стражата до гара Костандово — гара на селата Костандово и 
Дорково. После завива рязко на югозапад и навлиза в обширната 
Чепинска котловина.

Чепинската котловина. Измежду многото жи
вописни кътове, с които природата е наспорила нашата родина, 
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Чепинската котловина заема едно от първите места. Висока 
750—800 м н.р., тя е заградена с венец от планински възви
шения. На север се възправят Алабак и Каркария, на юг кот
ловината опира в мощния масив на Сюткя, на запад е гористият 
Черновец, на изток се загражда от ниския рид, който я отделя 
от Баташкото поле.

Чепинската котловина е била обитавана още в праисторичес
ко време. По време на траките в нея се живели бесите, които са 
били отлични воини и са създали много главоболия както на 
македонските фаланги на Филип, така и на римските легиони. 
В началото на VI в. котловината е била заселена от славянското 
племе драговити, които се смесили с траките, а в тях се вливат 
по-късно дошлите българи.

На едно от плоскогърбите хълмчета в източния край на кот
ловината,на 6 км северозападно от с.Дорково,се е издигала 
яката средновековна крепост Цепйна. От нея цялата котловина 
и едно от селищата й са получили имената си.

Чепинската котловина е най-голямата в Родопите. Тя има 
18 км дължина, от 2 до 6 км ширина и 105 кв. км площ. Образу
вана е отначало чрез потъване като флексура, която на места се 
е прекъснала, след това е хлътнала и е била заблатена. В по- 
ново време се е разседнала, поради което е и богата на термални 
извори. Общо в котловината се наброяват над 70 минерални из
вора, повечето от които са лековити.

По средата на котловината вие сребърна лента от юг към север 
бистрата р. Ч е п и н с к а (Елидере). Тя води началото си чрез 
притоците си Бистрица и Аландере от вр. Чала (Лупово тепе). 
Дължината й 90 км, пространството на басейна — 928 кв. км, 
а средният наклон — 15%0. От изток на запад котловината се 
пресича от р. Мътница, която води началото си от източните 
склонове на вр. Орловец—седл. Семералан и преминава през 
яз. Батак. Климатът на котловината е планински. Средните 
месечни температури варират от 3°Сдо+19 С. Средният годишен 
валеж е 524 мм кв. м. Климатът, който е много здравословен, 
и топлите лековити извори са причина тази покрайнина да бъде 
едно от най-посещаваните летовища в страната.

Велинград. Сърцето на цялата котловина е китният и 
приветлив Велинград. Той е нов град — от 1948 г., когато се 
сляха селата Чепино, Лъджане и Каменица. Разположен е в за
падната част на Чепинската котловина.

Най-старото селище в котловината е Чепино. То е възникнало 
преди нашествието на турците като крайпътно и банско селище, 
затуй се е наричало Баня или Баня Чепино. По време на турско-
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то робство Чепино е било седалище на турската власт в котлови
ната. Когато избухнало Априлското въстание, в Чепино са се 
събрали призованите от Ахмед ага Барутанлията башибозуш- 
ки орди, които най-безпощадно са клали перущенци и бата- 
чани.

Лъджане е сравнително ново селище. Отначало то е било 
чифлик на турски спахия, но по-късно край него са образувало 
селище заради минералните извори, от които носи и името си 
(лъджа — баня).

Селището Каменица датира от най-ранни времена, но то 
се е разраснало бързо след помохамеданчването на чепинци, 
когато много българи, които не предали своята вяра, забягнали 
в просторните гори на Родопите, после се завърнали и се засели
ли върху бедната земя на м. Каменец. През 1850 г. селото било 
ограбено и изгорено от кърджалиите.

В с. Каменица е родена и израснала народната героиня 
Вела Пеева. Част от родната й къща е превърната в музей, а 
на централната улица между Каменица и Лъджане в нейна 
чест е издигнат скромен паметник. Сега трите селища носят име
то на героинята-партизанка.

В борбата срещу фашисткия режим от Велинград са взели 
участие двеста жители, двадесет и двама от които са загинали.

Велинград е модерно селище сдобре озеленени улици и мно
го градини и паркове. Новият град се разраства бързо край р. 
Чепинска>като град на дървения материал, сочните ябълки, 
лена и термалните извори. Броят натоплите му извори възлиза 
на .56, от които 40 са каптирани и се използуват напълно. От 
всички тях за едно денонощие извира около 5 млн. литра вода. 
Сега част от топлата вода се използува за отглеждане на ранни 
зеленчуци и цветя.

Голям е броят на летуващите във Велинград—около 100 000 
души годишно. За тях народната власт е създала отлични 
условия за отдих. В града има балнеосанаториум, а над него — 
санаториум за гръдоболни. На един хълм между Каменица и 
Лъджане сред прекрасен парк се издига красивият дом на ЦС 
на профсъюзите. Под него на удобна площадка е построен град
ският плувен басейн с минерална вода и плаж. Няколко бани 
обслужват летуващите и населението. Най-стара от тях е Велю- 
ва баня, основите на която е положил феодалният владетел 
Велю в 1640 г. Но не само обилните лековити минерални води 
привличат трудещите се тук.Прекрасният климат на Велинград 
и красивите околности допринасят твърде много за изграждането 
му като планински и лечебен курорт.



Сега Велинград е и промишлено селище. Той е един от голе
мите центрове на дървообработващата и химическата промишле
ност у нас. В него има голям дървообработващ завод, фабрика 
за мебели, амбалаж, детски играчки, ленотопилня и др. Най- 
интересен е колофонният завод. В него се произвежда колофон 
и терпентиново масло от балсамовата смола на боровите корени
ща. В тези предприятия, по-голямата част от които са рожба на 
народната власт, хиляди велинградчани намират своето препи
тание.

Велинградчани са се погрижили и за туристите. Те са обза
вели туристическа спалня в кв. Чепино (срещу Клептуза до 
последната спирка на автобуса). Тя има 100 места на легла в 
8 спални помещения, електрифицирана е и водоснабдена. Има 
баня с душове и малка лятна столова. Работи през цялата годи
на. Стопанисва се от туристическо дружество „Юндола“ — 
Велинград. На височината Бабино бръдце — кв. Лъджане, 
вече се издига новият туристически дом, който може да даде 
подслон на около 150 души. В кв. Лъджане има кокетен хотел- 
ресторант на Балкантурист, а живописните ресторанти „Бор“ 
в кв. Лъджане, „Клептуза“ в кв. Чепино предлагат вкусни яс
тия и напитки. В града има бензиностанция, автосервиз и др 
Добри пътни артерии го свързват спо-значителните селища 
наоколо и в страната. От него излизат хубави шосета за Пазар
джик — по долината на р. Чепинска (42 км), за Пловдив — 
през Ракитово, Батак и Пещера (70 км), за София — през 
Юндола и Белово (133 км), за Разлог — през Якоруда (170 
км), на юг за Сърница (47 км). Жп линия го свързва на север с 
Тракийската низина, а на юг —със селищата по долината 
на Места.

Край Чепино извира изпод отвесна мраморна скала, зеленя- 
сала от мъх и лишеи, прочутият карстов извор Клептуза, 
дебитът на който е от 540 до 1180 л/сек. Името му идва от гръц
кия глагол „клепто“, който значи крада, вземам тайно, държа 
скрито, в смисъл, че водите са били скрити и изведнъж изблик
ват. Неговата вода е твърда и варовита, но е мйого студена 
(8°С). До самия извор край първото изкуствено езеро е изграден 
ресторант-градина, а наоколо се простира на площ от 3400 дка 
красив лесопарк, който завършва с вр. Клептуза (1050 м). След 
като напуснат второто изкуствено езеро, водите на Клептуза 
се използуват за напояване на овощни и зеленчукови градини, 
ливади и др.

Докато топлите минерални води са рожба на някогашен раз- 
сед и явилата се вследствие на това тектонска пукнатина, во-
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дите на Клептуза се набират от околните хълмове, които са из
градени от мрамори и пропушат валежните води до непропус- 
ливия слой на кристалинните шисти. На тази граница се явява 
и този карстов извор.

33. Кв. Лъджене — Казармата (ресторант „Бор“) —
вр. Острец — 2,30 ч

Тръгва се от централния площад на квартала -— от хотел 
„Здравец“. Изкачват се стълбите към ресторант „Бор“, от него 
се свива леко наляво и след около 300 крачки се стига пред 
малък паметник. Тук след самоубийството на Вела била закопана 
главата й, където някога е имало гранична казарма (откъдето 
то носи и името си). Сега Казармата е място за поклонение. 
Оттук, като се продължи по пътеката на запад, след 5 мин се 
стига до височината Бабино бръдце, от която се разкрива рядка 
по своята обзорност панорама към Чепинската котловина, 
исполинския масив на Сюткя, към Милеви скали и Черновец. 
Продължава се на югозапад по пътеката, която се промъква с 
лек наклон между млади борови насаждения. За 15 мин се стига 
на Войнишката поляна. Оттук нагоре пътеката лъкатуши на 
запад сред млада дъбова гора. Само след 20 мин се стига на 
билната поляна. Западният край на поляната е удължен на се
вер с едно малко било, откъдето се разкрива просторна гледка, 
към Чепинската котловина. Това е известният от съчиненията 
на народния поет Ив. Вазов Мангьов льон.

От Мангьов льон се слиза в една ниска седловинка, след 
което почва изкачването по югоизточния склон на вр. Малък 
Острец. Пътеката след около 40 мин извежда южно от върха. 
Оттук тя е почти хоризонтална и едва като стигне подножието 
на вр. Острец, поема стръмно нагоре и за кратко време стига 
темето на върха (40 мин).

Острец е рядко слънчев връх, обрасъл е с прошарена 
иглолистна и широколистна гора. Висок е 1378 мие доста са
мотен, затова стърчи сред околните хребети. През Средните 
векове на него е имало манастир — „Св. Георги“, затова и до
сега местните жители му казват Гергьована.

От Острец по кози пътеки за 1 ч може да се слезе на юг до гара 
Острец или на север до санаториума „В. Коларов“.
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34. Kbs Каменица — вр. Стража —« 1 ч

От кв. Каменица се тръгва на изток към асфалтовата база 
и водната помпена станция. От станцията се изкачва стръмният 
склон и след около 20 мин се стига на една височина, вдала се на 
запад над реката. Така се достига билото на рида Стражата. 
До най-високата му точка — вр. Тъпаиаре, има още 15 мин. 
Според преданието на този рид са били стражевите кули на Че- 
пинската крепост, от които се е следяло движението на запад. 
В случай на тревога стражите биели тъпани и предавали изве
стията на другите крепости и целият Цепински край се вдигал 
на защита. Стражата е най-слънчевият обект в околностите на 
Велинград. Тук снегът се стопява най-рано и пламват първите 
минзухари.

35. Кв. Каменица — м. Печенек — х. Кладова — 3 ч

От крайната спирка на рейса в кв. Каменница на около 200 
м вдясно от пътя в една долинка са Варниците. Близо до тях 
на отсрещния скат на долчинката има телеграфен стълб с марки
ровка за х. Кладова. Само на 50 м от този стълб вдясно се отбива 
пътеката за хижата. Тя постепенно се изкачва по средния от 
трите рида, спускащи се от вр. Елин, достига билото му и следи 
хоризонтала по югоизточния и южния му скат. След 1 ч се стига 
м. Драгича, където има табелка с означение: х. Кладова — 2 
ч. Следвайки хоризонтала почти в западна посока, пътека за
обикаля малките деренца все по ската и извежда на просторна 
слънчева поляна с големи камънаци (1 ч), от която се разкриват 
чудни гледки. Вдясно остава вр. Елин (1472 м). Пътеката про
дължава вдясно, минава през горния ляв край на поляната, 
следи хоризонтала на южния скат на вр. Елин, като постепенно 
завива наляво и излиза след около 30 мин на м. П е ч е н е к, 
чиито причудливи скали с извисилите се над тях борове я правят 
рядко живописна. Пътеката продължава с лек завой надясно, 
навлиза в смесена гора, слива се с по-широк път, идващ отляво, 
и се изкачва нагоре, като постепенно завива наляво и излиза 
след около 25 мин пред сградата на ДЗС, разположена на прек
расна алпийска поляна.Само след 5 мин, като се изкачи югоза
падния склон на поляната, пред погледа се ширва приказно 
хубавата Кладова поляна с бялата хижа, разположена в горния 
й край.

От кв. Каменица до Пейова поляна води и шосе — 18 км.
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IV. БАТАШКИ РИД

На североизток от главното Велийшко-Виденишко 
хидрографско било се отделя мощният Баташки рид. Той за
почва от седловината Черна могила, изведнъж се издига мощно 
и откроява още в началото най-високите си върхове Сребрей 
(1901 м), Малка Сюткя (2079 м), Голяма Сюткя (2186 м) — 
само с 5 м по-нисък от първенеца на планината. Оттук почти 
под прав ъгъл главното било завива на изток, снижава се бързо 
при седловината Семералан и след това пак бързо се извисява, 
за да достигне при Баташки Снежник (2082 м) втората си най- 
висока точка. Оттук продължава на североизток с Равногорския 
рид и изчезва в Тракийската низина при Бесапарските ридове. 
На четирите посоки от него се излъчват много странични ридове 
и хребети, които достигат ограждащите го долини на реките: 
Чепинска, Девинска и Въча. Билото на рида в най-високите си 
части се оформя от най-високата денудационна повърхнина, 
която се е запазила по Сюткя и Баташки Снежник. Ридът е из
граден от кристалинни шисти, мрамори, риолити. Той е богат 
резерват на води. От него водят началото си реките Чепин
ска, Девинска, Стара. Те дълбоко се всичат в рида и образуват 
красиви проломи. Ридът е покрит в по-голямата си част с игло
листни гори. Макар че Баташкият рид остава встрани от древ
ните пътища в Родопите, той е свързан с исторически събития, 
най-интересни от които са Априлското въстание и борбата на 
народа срещу фашизма. На значително малко пространство 
в пазвите на планината са скътани 7 язовира от Баташкия вод- 
носилов път, водите на които се използуват за електродобив, 
напояване, зарибяване и т.н. Край тях бързо никнат курорт
ни селища. Ридът е голям туристически обект заради природни
те му красоти и историческите места, но има само две туристи
чески хижи и 3 туристически спални. Просечен е на няколко
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места от хубави шосейни пътища и има много горски стопанства 
които улесняват посещаването му.

Главни изходни пунктове за посещаването на рида са: Пе
щера, Батак, Велинград, Михалково.

36. Велинград — вр. Голяма Сюткя —
г.с. Черна могила — 8 ч

От кв. Чепино се тръгва по шосето за с. Сърница. При водо- 
слива на реките Бистрица и Лепеница (45 мин) се продължава 
по долината на р. Лепеница до началните й потоци — р. Су
ха (Хремщица) и р. Бежаница (40 мин). Оттук се тръгва вдясно 
по долината на р. Бежаница. По пея се върви до водослива й 
с р. Чукура (30 мин). Продължава се нагоре вдясно по левия 
бряг на р. Бежаница, докато се стигне водосборният кантон 
(2 ч). Стръмна пътечка криволичи нагоре под тънки буки, дока
то излезе на платото под в. Чадъра. Китка от борики бележи име
то му. Коларски път вие нагоре по платото, оголено и еродира- 
но от пороищата. Когато се стигне Биндеровата чешма1 (1,05 ч), 
открива се старо пожарище. Местността около чешмата се нари
ча Тузлата (солище). Оттук нагоре сипейни пътечки отвеждат 
до голямата горска пролука, в подножието на която е изворът 
Капаклибунар (покрит кладенец). От него до просеката се из
лиза на вр. Голяма Сюткя (2186 м) за 1 ч. Той има широко и раз- 
лато теме, покрито със смрика и хилави борчета. Някога горите 
му са били опожарени за откриване на пасища. Върхът е значи
телен орографски възел. От него почти по всички посоки се раз
пръскват много ридове и ридчета. Сюткя е изграден от кристал
ни шисти, прорязани с бели кварцови жили. Оттук някои автори 
считат, че името му идва от „сют кая“ — млечен камък. От 
Сюткя пред погледа се редят връх след връх, долина след доли
на — зелена планина като разбунено море, безкрайна, нео
бятна.

От Голяма Сюткя се продължава по билото на юг, прехвърля 
се вр. Тузлата (1972 м) и се отива до Малка Сюткя ( 2079 м) за 
1 ч. Оттук се спуща на запад по долината на р. Балъкдере 
(рибна река) и след 1 ч туристът е в г.с. Черна могила на шосето 
Велинград — Сърница. Ако се тръгне на изток по билото на 
хребета, който се спуска към партизанския лагер „Баталач“, 
в който част от антонивановци са прекарали от XI.1941 до III.

1Наречена на името на Баронхиршовия инженер Биндер, отвлечен 
от разбойника Шпаньо за откуп и задържан тук.
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1942 г., а оттам по долината на р. Суюсуза ще се стигне в г.с. 
Беглика (пътят се удължава с около 30 мин).

37. Велинград — пещерата Лепеница — 2 ч

От Велинград за пещерата Лепеница се следва пътят от мар
шрут 36 до водослива на р. Бежаница с р. Чукура. Оттук се 
тръгва наляво, т.е. по долината на р. Чукура. На около 1 км от 
водослива е пещерата. Тя е разположена на левия бряг на р. 
Чукура. Има два етажа — първият наричан воден, а вторият— 
влажен. Дължината й е 1300 м. Много карстови форми в различ- 
на големина и цвят изпълват двата етажа. Най-интересни са 
пещерните бисери. Обявена е за национален обект и подлежи на 
електр ифици р а не.

38. Велинград — г.с. Черна могила — яз. В. Коларов — 
ловна хижа Беглика — 5,30 ч

От Велинград до г.с. Черна могила има асфалтирано шосе 
(27 км). То следи през цялото време живописната долина на р. 
Бистрица. Отляво се възвисява масивът на Сюткя, а отдясно 
се е проснала веригата на Велийшко-Виденишкия дял с личния 
връх Бабучова пусия (1602 м), скривалище на партизанския 
отряд „Чепинец“. Шосето минава край паметника на загиналия 
партизанин Божинов край Баташкия водносилов път, г.с. Чех- 
льово и стига до обширни поляни, сред които е разположено 
горското стопанство. Шосето води на юг към г.с. Селище и с. 
Сърница. Маршрутът продължава от ресторантчето по пътя 
край р. Балъклъдере — начален приток на р. Бистрица, към 
вр. Сребрей. След около 20 мин пътят се дели. На изток той про
дължава по долината на реката, след това преваля седловината 
между върховете Малка Сюткя и Сребрей и се спуска в долината 
на р. Суюсуза, по която също има коларски път до г.с. Беглика 
(3,40 ч). След като се отминат бараките на горските работници, 
продължава се надясно по плоския рид Средния бурун,боровата 
гора на който бе унищожена през 1957 г. от смерч. Все по очер
таващия се коларски път се продължава нагоре, докато се стиг
не подножието на вр. Сребрей (1901 м). Заобикаля се върха откъм 
запад и се продължава по пътя до седловината между вр.Среб
рей и вр. Голям Гаргърлък (1,30 ч). Точно тук вляво от пътя 
има летни колиби. Слиза се край тях откъм южната им страна и 
скоро се стига в долината на р. Черно дере, по която на долу 
постепенно се оформя коларски път. След около 1 ч пътят отвеж
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да до Гьошов чарк — удобно място за отдих и почивка. Оттук 
надолу се следи пътят по долината на реката до вливането й 
в яз. В. Коларов (1,30 ч), после се поема по шосето на север и 
скоро се стига в летовището край язовирната стена (1 ч). Наоко
ло 800 м от стената е и ловната хижа Беглика — няколко дър
вени бараки, останали от строежа на каскадата, разположени на 
брега на яз. Беглика сред борова гора на 1300 м н.в.Разполага 
с 50 легла и едно помещение за столова. Има външно водоснаб
дяване, електрифицирана е и свързана с телефон. От магазин-а 
при стената на яз. В. Коларов могат да се купят всякакви хра
нителни продукти. В околностите на хижата може да се практи
кува: лов, риболов, ски и воден спорт. Най-близък изходен пункт 
за посещението й е гр. Батак (22 км). От Батак до яз. В. Кола
ров има редовна автобусна връзка. Хижата е отворена през ця
лата година. Приема туристи. Стопанисва се от ловно-рибарско
то дружество в гр. Пещера.

39. Велинград — гр. Батак — 28 км

Редовна междуградска автобусна служба свързва двата 
града. Асфалтиран път прекосява надлъж Чепинската котловина 
и отвежда в гр. Ракитово (7100 ж), който е разположен 
в източния край на Чепинската котловина на 811 м н.в. Според 
летописа на Методий Драгинов селището е основано в 1657 г., 
когато насилените да се помохамеданчат българи от Костандо- 
во, Корова и Дорково се преселили в ракитака, където и оста

вали да живеят. Закътан в пазвите на планината, той се пръснал 
по протежението на Ракитовската река. Градът е и летовище. 
Основен поминък на населението му в миналото са били дърво
добивът и дървообработването. Сега жителите му се ориенти
рат и към курортно дело и животновъдство. Интересна е часов
никовата кула, строена през XVIII в. На 6 км западно от града 
е м. Кулата, където се откриват следи от стари крепостни сте
ни. В землището му са намерени каменни идоли (глави на овен), 
които се считат за следи от келтска култура. Отстои на 13 км от 
Велинград и на 15 км от Батак, а на около 7 км от него е Ц и г о в 
чарк. Днес тук е създадена курортна база с много почивни 
станции, бунгала, вили и ресторанти, а вдясно от шосето е памет
никът на разстреляните от жандармерията батачани ятаци.

Яз. Батак е един от големите наши язовири. Той се е проснал 
върху площта на някогашното Баташко блато на 1100 м н.в. 
Водата му се използува за задвижване на две електроцентра
ли — подземната ВЕЦ Пещера и Алеко, след което водите 
му се използуват за напояване в Тракийската низина.
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Пътят към Батак продължава на изток по брега на обширното 
езеро, стига до седловината Превала, откъдето се раздвоява — 
на юг продължава към яз. В. Коларов и Девин (51 км), а на се
вер се спуска към историческото селище Батак (2 км).

Батак е разположен в тясната клисура на Стара река на 
1063 м н.в. За пръв път името му се споменава през 1592 г. във 
взидания камък на чешмата при Крнчимския манастир „Св. 
Богородица“. В 1671 г. пак се споменава във връзка с ловния 
поход на султан Мехмед IV. Оттук може да се направи изводът, 
че е старо селище, което особено се е разраснало след преселва
нето на избягалите от помохамеданчването българи от Чепинска
та котловина. По време на кърджалийските изстъпления селище
то е било напълно опожарено, затова в 1819 г. поп Константин 
пише, че то е „малко дъскарско село със 100 къщи“. По-късно 
обаче трудолюбивите планинци се замогнали и селището се 
разраснало и се благоустроило. Израз на свободолюбието на 
населението е било откриването на училище в 1835 г. и образува
ният революционен комитет от П. Волов начело с Петър Го
ранов.

По времето на Априлското въстание{1876 г.) името на Батак 
станало известно с трагедията и героизма на неговото населе
ние. Малката каменна черквичка, строена в 1813 г., била пре
върната в крепост и гробница. Тогава най-будните умове на чо
вечеството — Юго, Достоевски, Толстой, Гладстон, Мак Та
хан и др., издигнали глас на протест срещу османските зверства. 
Свободолюбивите „батачани взели активно участие и в съпро
тивата на нашия народ срещу омразния фашизъм. И тук Батак 
даде свидни жертви. Сега в малката каменна черквица наред с 
костите на априлци се съхраняват и костите на баташките пар
тизани. Тя е превърната в мавзолей на борците за свобода.

По време на буржоазната власт това борческо селище беше 
изоставено и западаше икономически и културно. В годините на 
народната власт неговият облик коренно се промени. Старата 
дървообработваща кооперация „Орфей“ бе превърната в моде
рен завод, създаден бе промишлен комбинат за шивашка кон
фекция и персийски килими и други промишлени предприя
тия. То стана и център на огромната Баташка хидроенергийна 
каскада, развиха се овощарството, животновъдството и селището 
разцъфтя в хубав планински градец.

Батак е голям туристически център и изходна база за посе
щаване на хидроенергийната система в живописния Баташки 
рид. Свързан е с асфалтови пътища с Пещера (16 км), Велинград 
(28 км), яз. В. Коларов (25 км) и Доспат (51 км).
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40. Батак — х. Техеран — 3 ч

От Батак се тръгва на юг по шосето за ВЕЦ Батак. На края 
на града при дървообработващия завод „Орфей“, вляво от пътя, 
■е паметникът в чест на освобождаването на арестувания кому
нист Тодор Коларов на 1.IX. 1941 г., от когото се поставя начало 
на партизанския отряд „Антон Иванов“. Продължава се по шо
сето и след 1 ч се стига ВЕЦ Батак. Тя е разположена на 200 м 
под земята. В електроцентралата се използуват водите на яз. 
В. Коларов, които подземно се спускат от голяма височина и 
въртят мощните й турбини. За лагер „Техеран“ се продължава 
по пътя срещу течението на Бяла река, начален поток на Стара 
река. След около 1,30 ч вдясно от пътя се отклонява стръмна 
пътечка, която след 10 мин извежда пред историческия парти
зански лагер „Техеран“, наречен така в чест на Техеранската 
конференция. Лагерът е възстановен — пет землянки, покри
ти с дебели дървета и пръст и вътре нари от дърво. Тук парти
заните са прекарали значителна част от зимата на 1942—1943 г.

Партизанският отряд „А н т о нл|И в а н о в“. След ос
вобождаването на Тодор Коларов братята Ангел и Илия Чаушеви, Георги 
и Никола Чолакови, Петър Нейчев и още двама укриващи се комунисти 
•образуват първата партизанска група в Родопите. /Йалко по-късно над Кри
чим се образува втора партизанска група. През есента на 1942 г. те се обе
динили и започнали активни бойни действия в района на Баташки рид. 
Зимата партизаните прекарали в местността Лонгурли, която се намира 
■близо до яз. Широка поляна.Тук те положили клетва и нарекли отряда на 
името на Антон Изанов, член на ЦК на БКП, жестоко убит от полицията 
в София. Отрядът бил разделен на чети и през 1943 г. провел редица смели 
акции. Разтревожено от устремните партизански акции, фашисткото пра
вителство изпратило 18 000 жандармеристи и полицаи, за да унищожат 
отряда. Зимата отрядът се събрал в приготвения лагер над Батак под вр. 
Остри нос (Калъчбурун —■ 1957 м). Храната не достигала, оръжието също. 
Ръководството на отряда въпреки снега изпратило група до Батак, за да 
набави храна, но те попаднали на засада. С бой се оттеглили в планината, 
но жандармеристите ги последвали и в м. Търновица, малко на запад от 
лагера, паднали първите убити. Ръководството в лагера чуло изстре
лите и изтеглило отряда в резервния лагер „Ровно“ под самото чело на вр. 
■Остри нос.

Разкрила веднъж следите им, жандармерията започнала преследва
нето на 153-та храбреци. То продължило 11 денонощия. През м. Хаджи- 
османица, Власев чарк и м. Дупката партизаните достигнали г.с. Изво
рът в Кастраклийската котловинна (Девинската планина), но навсякъде 
се натъквали на засади и преследващия ги противник. Изтощени от глад, 
безсъние и дълбокия сняг, партизаните храбро се сражавали, но губили 
сили. За да се изтръгнат от блокадата, те се отправили на север с цел да 
заличат следите си и се прехвърлят в Чернатица. Те минали през Кимеров 
мост, Тусункара, Хаджийски чарк, край г.с. Лисичево, с. Фотиново и се 
спуснали към долината на Въча по Сухото дере. И когато били съвсем бли-
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зо до целта — да преминат Въча и се отскубнат от обкръжението, попадна
ли на голяма засада. Тук те дали решително сражение на жандармеристите 
и най-много жертви. Отрядът бил разгромен. Само 17 души успели да се 
спасят. По-късно те станали основа на партизанската бригада „Г. Димит
ров“.

От лагера маркирана пътека извежда през гората за 20 мин 
до х. Техеран-, разположена на седловината Хаджиев по
жар на 1706 м н.в. Тя е масивна двуетажна сграда. Може да 
приюти 60 души, от които 25 на легла. Има обширна столова, 
добра туристическа кухня и бюфет. Хижата е водоснабдена и 
електрифицирана. В нея е уредена малка музейна сбирка. От 
двора й се разкрива рядка по красота панорама към яз. Батак. 
Близо до хижата е поляната Търновица (30 мин), където 
е станало първото сражение на партизаните с жандармерията 
и е паднал убит Г. Чолаков (Асен), който с прерязан от карте
чен откос крак останал да прикрива оттеглящите си другари. 
Скромен паметник напомня неговия подвиг.

Най-близкият изходен пункт за посещението на хижата е 
гр. Батак.

41. Батак — г.с. Антон Иванов — вр. Баташки 
снежник — 2 ч

От Батак да г. с. А. И в а н о в има постоянна автобусна 
връзка (12 км). Стопанството е разположено на превала Курт- 
луджа в източното подножие на вр. Баташки снежник. Към него 
има спално помещение, фурна, стол, магазин за хранителни 
продукти. Тук е и кръстовище на пътища. На север по течението 
на Боазко дере пътят води в Равногор. На юг —за с. Фотино- 
во, а на югозапад — за г.с. Кьошка. По последния път се вър
ви до каптажа на Фотинската река. Оттам по второто дере — 
Балъма, се излиза до седловинната поляна Балъма, засадена с 
картофи. В края на нивата е говедарникът. Минава се край 
него и се върви нагоре по дерето. Гората свършва, започва тлъс
та планинска трева. Пред погледа е гол, безименен връх, от кой
то се вижда пирамидата на вр. Баташки снежник (2082 м). Ми
нава се в подножието на голия връх и се излиза на билото, а 
оттам за 30 мин се отива на върха. Този родопски двухилядник 
разкрива пред погледа обширен хоризонт. Редят се като огърли
ца рилските и пиринските чуки — на север старопланинските 
куполи очертават крайния предел на хоризонта, а в подножието 
им се е проснала Тракийската низина, прорязана от бялата иви
ца на р. Марица.
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42. X. Техеран — вр. Баташки снежник — 3 ч

От хижата се поема по пътеката на юг и нагоре. След около 
15 мин вляво се отбива пътека сред гъста борова гора. Тя оби
каля откъм североизток вр. Остри нос (1950 м) и излиза на дъл
гата поляна под партизанския лагер „Ровно“. Тук на седлото 
пътеката се раздвоява — на юг слиза край един поток и извеж
да на поляната Хаджиосманица, а вляво по билото продължава 
отначало на североизток, а после на изток и достига до летни 
кошари и пак се двои — на югоизток се спуща към г.с. Кьошка, 
а на изток продължава към извисяващия се вр. Баташки снеж
ник — мощен купол с три риолитни връхчета. От върха се раз
крива обширна гледка към Пирин, Рила, Ст. планина и другите 
дялове на Родопите.

43. X. Техеран — ловна хижа Беглика — 4 ч

От х. Техеран до яз. Беглика и ловната хижа Беглика може 
да се достигне по 4 пътя: трите пътя са през гората до Дългата 
поляна и след това по пътеката на юг до източния край на поля
ните Хаджиосманица; през лагер „Ровно“ и вр. Остри нос се 
слиза при новомахаленските бараки в северния край на поляните 
Хаджиосманица, като се заобикаля откъм северозапад вр. Ос
три нос и се излиза пак на поляните Хаджиосманица — в запад
ния им край. Оттук по левия бряг на р. Хаджиосманица, която 
води началото си от блатата на поляните, вие път, който извежда 
до г.с. Кьошка и м. Дупката. От тези живописни поляни се пое
ма пътя на запад по течението на р. Томофилево дере. След не 
повече от 45 мин се стига до шосето над IV прозорец. Върви се 
вляво по него, минава се край горското летовище Снежанка 
(Чукура) и се продължава към сградите на III прозорец, из
ползувани лятно време за средношколски лагер. Оттук, като се 
мине през западната страна на двора, се излиза на пътечка, 
която се изкачва на едно баирче и се спуска в източния край 
на обширните Беглишки поляни. Продължава се край северо
западните скатове на вр. Мечо леговище (Айятак — 1711 м) — 
има чешма, и се продължава към елекрическия кантон и къщич
ките на строителните работници, слиза се на шосето от яз.Тош
ков чарк към яз. Беглика, поема се вдясно по него и се достига 
до яз. Беглика и ловната хижа (1,30 ч). Четвъртият път води по 
канала под хижата на запад до водната камера и IV прозорец, 
а после по шосето от Батак до яз. В. Коларов. Рядко се използу
ва (5 ч).
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От Батак до яз. Беглика и яз. В. Коларов има асфалтиран 
път (25 км).

Баташкият водносилов пъте първото голямо 
хидростроителство у нас след установяването на народната 
власт. Той обхваща едно пространство от 3600 кв. км. За да се • 
създаде, в гръдта на планината са прокарани над 72 км тунели 
и 77 км закрити канали, по които текат водите на реките, изви
ращи от Баташкия рид. Те пълнят 7 язовира, движат две подзем
ни и една надземна електроцентрали, а освободената от тях во
да напоява над 500 000 дка плодородна земя в Тракийската ни
зина.

Язовирите са разположени главно край асфалтирания път 
Батак—Доспат, поради което посещаването им е удобно с всякак
во превозно средство. Повечето от тях са се ширнали сред една 
обширна денудационна повърхнина, която обхваща местностите 
Беглика, Чатъма, Широка поляна и Дженевра. Хубави борови 
гори и живописни поляни обграждат язовирите. Сред тях се из
дигат сградите на горските стопанства Беглика, Чукура,Широка 
поляна и Дженевра, както и много почивни домове край язовир
ните езера, които служат за изходни туристически бази.

Яз. В. Коларов — първият републикански, е най-, 
големият сред тези язовири. Той е разположен край пътя Ба
так — Доспат на 25-ия км в дефилето па Камен проход 
(Ташбоаз) на Крива река. Събира 65 млн. куб. м вода. Има 7 
км дължина, около 1 км ширина и 43 м дълбочина.

Яз. Б е г л и к а е на 1 км пред яз. В.Коларов край шосето. 
Неговите води се вливат в стоящия под него на около 5 км яз. 
Тошков чарк, от който с мощни помпи водите на двата язовира 
се изливат в главния канал, идващ от яз. В. Коларов.

Яз. Широка полянаена около 35 км от Батак край 
същия път и се състои от три по-малки язовира. Яз. Блато и 
яз. Дженевра са близо до най-големия от тях — яз. Широка 
поляна. Водите от тези язовири също се отвеждат до яз. В. Коларов.

Така събраната вода се втурва под земята към ВЕЦ Батак, 
а от нея — в яз. Батак, после тя раздвижва мощните турбини 
на ВЕЦ Пещера, след което се отвежда във ВЕЦ Алеко и най- 
после протича по многобройните канали,за да напои плодната 
Тракийска низина.

44. Г. с. Беглика — вр. Голяма Сюткя — 5 ч
Горското стопанство Беглика — едно от 

най-големите в Родопите, е разположено при водослива на реки
те Беглишка и Махалите. Отстои на 2 км от яз. Беглика. Има
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спални помещения, ресторант, фурна, ПТТ станция, кино гг 
др. Тук е и високопланинската опитна станция за земеделие и 
скотовъдство.

От стопанството по течението на р.Семиза води камионен път 
до товарището при Рунев чарк (3,30 ч). Оттук за 1ч се излиза на 
седловината Тузлата — между вр. Тузлата и вр. Г. Сюткя.По 
широката билна поляна за още 30 мин се излиза на върха.

45. Ловна хижа Беглика — г. с. Широка поляна — 11 км

От ловната хижа след около 800 м се достига язовирната сте
на на яз. В. Коларов. Минава се по нея. От двете ни страни ос
тават връхчетата — от изток Калето с останки на зидове от древ
на крайпътна станция (мансио), а от запад — вр. Камен проход,, 
също с основи на крайпътна станция. Тези малки крепости са 
пазили пътя, който свързвал столицата на тракийското племе 
беси Бесапара с Никополис ад Нестум. Шосето вие край язовира 
през гората и поляната Каравелер, докато стигне г.с. Широка 
поляна. Тук може да се нощува във ведомствените почивни до
мове, а през деня може да се отседне на риболов до язовирната 
стена. В язовира има в изобилие сивон, дъгова пъстърва, уклей, 
черна мряна и др. С превозно средство бързо може да се оти
де до г.с. Дженевра (10 км), където е и едноименният язовир. 
Стопанството е цяло селище, има ресторант. От него по шосира- 
ния път може да се мине през яз. Тошков чарк, г.с. Чукура и 
да се излезе на асфалтирания път за Батак.

46. Батак — г.с. А. Иванов — г.с. Кьошка — 20 км

От Батак се тръгва по пътя към с. Нова махала и г.с. Антон 
Иванов, докъдето има редовна автобусна връзка (10 км). Оттук 
се върви по шосето, което минава през седловинната поляна 
Балъма, м. Кулата и води за г.с. Кьошка (10 км).

47. Г.с. Кьошка — х. Орфей — 7 ч

От г.с. Кьошка до х. Орфей в по-голямата част има камионен 
път. Той следи течението отначало на р. Карлъшка, а после на 
р. Девинска, минава през м. Тузлата, край горското селище и 
достига до г.п. Власев чарк, чиито няколко постройки са кац
нали по десния бряг на реката. После се продължава по пътя, 
който следи течението на реката, минава се през горския резер
ват Дупката, в който се срещат редки представители на нашата
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фауна и флора, и се стига до Арсов чарк. Оттук-се напуща доли
ната на реката, тръгва се към г.с. Снежанка и по пътя, който ид
ва от г.с. Дженевра, се спуща в тектонската котловина Кастрак- 
ли, сред която е разположена х. Орфей.

48. Г. с. Кьошка — вр. Диврикли — г.с. Борово —
Дупката — х. Орфей — 6,30 ч

От г.с. Кьошка се тръгва на юг по добре очертана пътека 
към западния склон на вр. Диврикли. Преваля се ридът и се 
■слиза по долината на един ляв приток на Девинска река в г.с. 
Борово, а после се продължава по течението на реката, достига 
се м. Дупката и се продължава по пътя за х. Орфей, описан в 
маршрут 47.

49. Г. с. Кьошка — г.п. Аландере — Хаджийски чарк — 
Брезов чарк — Канала — с. Селча — с. Михалково — 7 ч

От г.с. Кьошка право на изток има камионен път, който ми
нава през г.п. Аландере, Хаджийски чарк, където достига доли
ната на р. Гашня, спуща се надолу към бившия Брезов чарк. 
Оттук се продължава нагоре по пътеката по канала, преваля 
се височината и се стига в с. Селча. От селото стръмна, но ясно 
очертана конска пътека се спуща с многобройни серпентини в 
дълбоката долина на р. Въча при с. Михалково.

50. Г.с. Кьошка — г. с. Лисичево — 10 км

От г.с. Кьошка се поема на изток по камионния път към 
м. Кулата. Близо до паметника на убития партизанин Мишо 
пътят се разклонява — наляво се спуска към г.п. Аландере, 
поема се по десния път, който минава през м. Кръстовете, и 
след около 2,30 ч отвежда до обширните поляни на г.с. Лиси
чево.

Между реките Аландере от север и Бараклийска от юг в 
западните склонове на вр. Саксънджамия се намира живопис
ната местност Лисичево (Тилкили). Тя е от няколко об
ширни приповдигнати поляни сред хубави борови гори. Наи
менованието й идва от изобилието на лисици. В тази местност 
■се събират най-много горски плодове — ягоди, малини, къ- 
пъни, боровинки и гъби. Някога местността е била религиоз
но средище на юруците номади, които са се събирали на по
клонение в прочутата Саксън джамия. Всред една от най-голе-
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мите поляни е разположено г.с. Лисичево. То е добре обзаве
дено горско стопанство с фурна, ресторант, спални помеще
ния, ПТТ станция, почивни домове и голяма мандра за произ
водство на сирене и кашкавал. В северозападния край на по
ляните се издига паметникът на партизаните-антонивановци, 
убити в този край. Изходни пунктове за него са: Батак, с. Ми- 
халково, Девин и х. Орфей.

51. Г.с.Лисичево — Баракли — Фотински чаркове, Кав- 
рантабурун — Карабурун — Тусункара — Кемеров мост — 
х. Орфей — 6 ч

От г.с. Лисичево се поема на юг по коларския път. Пре
валя се една незабележима, височинна и се стига в долината на 
р. Бараклийска при къщичките на горските работници. Про
дължава се по течението на реката до Фотинските чаркове, 
където се сливат Бараклийската река с р. Балдарана. После 
се поема на югоизток по недобре маркираната пътека, из
качва се седловинната поляна на Каврантабурун при летните 
кошари, свива се на юг по добре очертаващата се пътека, под- 
сича се от изток вр. Карабурун (черен нос), после се минава 
през м. БалабаНлия и по тясното гърбище се отива на в р. 
Тусункара (черен бик — 1382 м). На каменното му
теме до 1912 г. е имало турски граничен пост. По билото му се 
очертава калдъръм на стар път. Тук антонивановци устроили 
засада на жандармеристите и ги пръснали, а ранените пар
тизани Мануш и Антон се откъснали от отряда и след нечо
вешки изпитания се добрали до с. Сатовча, родно място на 
Антон. Оттук се спущаме право надолу в долината на Девин- 
ската река при Кемеров мост. Строителят на Този мост 
е бил не само майстор, но добър математик и художник. Дъ
гата му представлява идеален полукръг. Широк е 3 м, дълъг 
30 м и висок 6 м. Зидан е с дялани и груби речни камъни. През 
него е минавал важен древен път, който е свързвал Тракийската 
низина със Солун. Оттук по едва очертаващата се, но марки
рана на места пътека се продължава на юг, достига се до раз
садника и от него по камионния път или по пряката пътека 
през живописните поляни на Кушубурун (има партизански 
паметник) се стига до х. Орфей (1,30 ч).
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52. Г.с. Лисичево — гр. Девин — 15 км

Хубаво е да се слезе пеш до гр. Девин по обикновения ко
ларски път, по който ще се добие представа за Лисичевския 
район. Върви се край мандрата по пътя, който се спуска към 
бившето с. Бараклий, нагазва се в гора с едри и стройни бо
рове и смърчове. Пътят става равен, сенчест и хладен. Преси
чат се няколко ливади с росна трева и билки и пак се навлиза 
в гора с кръстати смърчове, опрели клони до земята. Изведнъж 
просветва, хълмовете, които се разкриват, са нащърбени от 
ерозията, някъде са новозалесени. Картината показва пора
зиите на бившите пожарища на пастирите в борбата им за 
пасища. Слиза се по стръмна пътека, а в далечината Перелик 
израства с целия си ръст. Когато се слезе още по-долу, Девин- 
ската планина закрива хоризонта. Отпред е страшният пролом 
на Девинската река с Кавурското кале. Оттук надолу лесно 
е вече да се стигне в Девин.

53. Г.с. Лисичево — с. Михалково — 12 км (3 ч)

От стопанството шосиран път на север и пряка пътека на 
североизток се спускат към долината на р. Гашня. Върви се 
по левия бряг на реката, докато се стигнат най-източните спу
съци на Буреви чукари. Изоставя се пътят, прехвърлят се чу- 
карите по пряка пътека, която стремглаво се спуска в доли
ната на Въча и отвежда пред моста на реката до с. Миха л- 
к о в о. Къщите му са край двата бряга на малката Чурековска 
река при вливането й във Въча. Кога е основано селището, 
трудно е да се установи. Предполага се, че то е съществувало 
преди помохамеданчването на българите в Родопите, тъй като 
се знае, че в сринатата Демирклисе (железна черква) населе
нието му е било насилствено помохамеданчено. През Балкан
ската война селището е било напълно опожарено. То стана из
вестно с откриването на естествено газираната минерална 
вода на 2 км източно. В годините на народната власт селището 
коренно се промени. В него има дървообработваща фабрика, 
няколко почивни станции и много нови къщи. Отстои на 37 км 
от гр. Кричим по пътя за гр. Девин.

54. Г.с. Лисичево — с. Фотиново — 4 ч

До Хаджийски чарк се върви по пътя, описан в маршрут 49. 
Тук f'e изоставя коларският път и се поема по стръмна горска 
хгьтека към възправилия се насреща вр. Орозтепе (1 ч). От
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този неличен връх се открива чудна гледка към долината на 
Въча, Гашня и Фотинска река и околните ридове. Траверсира 
се върхът откъм изток и се продължава надолу към виждащото 
се вече с. Ф о т и н о в о. То е разположено в горното течение 
на Фотинската река на 1100.м н.в. Според преданието заселено 
е преди 300 години. Жителите му българомохамедани са взели 
участие в клането на батачани и перущенци по време на Април
ското въстание. Стана известно и с трагичната участ на антон- 
ивановци край него. В землището на това селище са загинали 
17 партизани от безсмъртния отряд „Антон Иванов“.

В селото има туристическа спалня.

РАВНОГОР

Между проходната седловина Куртлуджа реките Въча и 
Стара река (Баташката) се простира високата земя Равногор. 
В средата й е малката алувиална котловинка Боаза, през 
която протича Боазкото дере — началото на Равногорската 
река. Склоновете на тази част от Баташкия рид откъм реките 
Въча и Стара река са скалисти и обрасли със смесени гори, а 
откъм Брацигово-Пещерската котловина са терасовидни и 
покрити с широколистни гори. Равногор е наричан в турско 
време Ясакору (забранена гора), защото високите му части 
са били покрити със специална борова гора, от която са до
бивали материали за строеж на кораби. Изграден е от риолити, 
конгломерати, пясъчници и метаморфни скали, като гнайси, 
амфиболити и др. Извиращите от него реки са с малък дебит, 
но с тесни и врязани в земната гръд долини. Най-високият му 
връх е Санджак (Знаме — 1878 м). По-значителни селища в 
него са Равногор, Розово, Фотиново и др., а в подножието му 
са градовете Пещера и Брацигово. Равногор има и своето ле
товище — Атолука, което се посещава доста много. Като 
туристически обект е неизвестен за по-голяма част от туристи
те, но е любимо място за излети на пещерни и брациговци. 
В него липсват хижи, но при нужда се използува летовището 
Атолука. За изходни бази служат освен Пещера и Брацигово 
още и Батак. От тях до летовището има удобни шосета, някои 
вече асфалтирани.

Пещера е малък град, но много оживен, защото е главна 
изходна база за целия Баташки рид и летовището Антон Иванов. 
Разположен по двата бряга на Стара река, той е на 436 м н.в. 
В миналото е бил голямо рударско селище и укрепен пункт. 
За това говорят много останки от крепости. Близо до града
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са крепостите в Бешдере (Радиловската) и в Бараковския дол, 
която считат за прочутата Жабешка крепост. Всички те са 
свързани със стари друмища.

През турското робство и след Освобождението градът е 
бил много западнал. Сега той е голям индустриален център, 
който дава работа не само на градското, но и на околното 
население. В центъра на града е вековният кавак, считан за 
над 900 г. На 4 км край града е подземната ВЕЦ Пещера. В 
града има нови модерни хотели, паркинг, бензиностанция, 
ресторанти, авторемонтни работилници, туристическа спалня 
и много обществени институти. Удобни асфалтирани пътища 
го свързват с Пазарджик, Батак, Пловдив и Велинград. Има 
и локален влак от Пловдив.

55. Пещера — Брацигово — лет. Атолука — 20 км

До Брацигово пътят е асфалтиран и се движи междуград
ски рейс. Минава се през малката пещерска котловина, заса. 
дена с лозя и овощни градини и прочутите пещерски ябълки- 
Щом се излезе на седловината Грамадите, където е паметни
кът на убитите през 1923 г. участници в Септемврийското въс
тание, пред погледа се открива малката Брациговска котло
винна, покрита с цветни, зеленчукови и плодни градини, про
шарени с ниви и лозя. Долу под паметника е брациговското 
естествено „езеро“ — изворът Вриса, който напоява котло
винната. На изток в края на котловинната се белеят къщите 
на Брацигово.

Брацигово е малко и от възрожденски тип градче. 
То е заселено от избягалите от помохамеданчване чепинци и 
македонци майстори-зидари. Брациговци са големи патриоти. 
През Априлското въстание са дали 100 жертви начело с В. 
Петлешков, който бил жив изгорен на кладата в града, където 
е сега паметникът му. Те са взели живо участие и в антифа
шистката борба.

Въпреки новите строежи, индустр алните предприятия, 
новия нацин на живот градът все още е запазил романтиката 
на възрожденската епоха. Ще видите двукатни еркерни къщи, 
каменни огради, калдъръмени улички с вадички.

От Брацигово пътят продължава нагоре по серпентините 
на шосето, докато стигне с. Розово (Чанакчиево—Панича- 
рево). В околността на селището има много крепости — Гра- 
дишка, Тъмръшка, Стоилска, Юрушка, Геркинска, Киевска 
и още други, които са част от Пещерската укрепителна система.
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По течението на Равногорската река се излиза горе на кот
ловината, където е с. Равногор.

Равногор е голямо крупно село. Старото му наимено
вание е било Ясакория (забранена гора). Разположено е в сред
ното течение на Равногорската река в южните поли на ска
листия връх Св. Неделя. През Априлското въстание е дало 21 
жертви, а по време на съпротивата — 14 партизани, убити 
в околностите му. Край селото има паметник на падналите за 
свободата партизани. Равногорската котловина е покрита с 
малинови насаждения, които дават изобилен плод.

От селото могат да се проведат излети до вр. Св. Неделя 
(1 ч), от който се вижда чудно хубавата Тракийска низина; 
до с. Фотиново — има шосе (пеш се отива до него за 2 ч); 
до м. Сухото дере, като се мине през махалата Осеново. Там е 
бил окончателно ликвидиран партизанският отряд „Антон 
Иванов“. От това място може да се слезе до яз. Ан. Иванов за 
2,30 ч. До седловината Куртлуджа, където е г.с. А. Иванов, 
води чакълиран път 12 км. До с. Нова махала има коларски 
път (3 ч); до летовище Атолука — чакълирано шосе (1 ч).

Летовището Атолука отстои на 5 км от Равногор и за 
него има постоянен рейс от Пещера и Брацигово. Разполо
жено е на една седловина на рида Чакмаклий. Обградено е от 
всички страни с млади борови гори, а в средата му тече буен, 
ледено студен извор-чешма, наречен Атолук. Летовището се 
състои повече от малки частни постройки на брациговчани. 
Комунални услуги използува няколко вили за летуване и за 
преходящи туристи. Има ресторант, снабдителен магазин 
и др. Наблизо е почивната станция „Ат. Ненов“.

56. Лет. Атолука — Пещера — 3 ч

От летовището обикновен коларски път води до почивната 
станция „Ат. Ненов“, а оттам надолу до р. Пиздица има мар
кирана пътека. От реката до гр. Пещера шосето е обикновено. 
Редят се край него широки поляни, борови гори и хълмообразни 
върхове.

57. Пещера — ВЕЦ Пещера — пещерата Снежанка — 6 км

С рейсова кола се отива до ВЕЦ Пещера. Две от бившите 
стопански постройки са приспособени за туристическа спалня. 
Има и ресторант, наречени „Купена“. Той е с около 80 места. 
След като се посети централата, по маркирана пътека може
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да се отиде до пещерата Снежанка за по-малко от час. Тя е 
над шосето, което води за с. Нова махала. Пещерата е електри
фицирана и е обект за туризъм. Залите й поразяват с разно
образието на пещерните образувания. В едно от помещенията 
се намира Снежанка, заобиколена от джуджетата. При входа 
на пещерата са намерени фрагменти от глинени съдове, кости 
и др., които показват, че тя е била обитавана още в древността.

58. Пещера — Пещерският резерват Купена — 2 ч

До резервата Купена може да се отиде с превозно сред
ство по шосето, което води до лет. Атолука, но може да се отиде 
и пеш от пещерата Снежанка. Пътеката минава под скалата 
Халката. В резервата се издига вр. Купена. Целият резерват е 
с богата растителност, скални образувания и богат животин
ски свят. Той е белият дроб на пещерци.

59. Батак — г.с. А. Иванов — Равногор — 20 км (е превоз)

От Батак за с. Фотиново има постоянна автобусна служба 
два пъти дневно. За по-малко от час се Стига до седловината 
Куртлужда, където е г.с. А. Иванов. В стопанството има спал
ни помещения, стол, магазин за съестни продукти и др. битови 
удобства. Тук е и пионерският лагер. От стопанството води 
хубав шосиран път по Боазко дере до с. Равногор, до което 
може да се отиде и пеш по пътеката под шосето.



V. к А Р К А Р И Я

Високото плоскогорие, което се ограничава между 
реките Чепинска, Ракитовска и Стара река (Баташка), се на
рича Каркария. То се спуска постепенно и полегато към Тра
кийската низина, но склоновете му към Чепинска и Баташката 
река са скалисти. Покрито е с тлъсти пасища и смесени гори. 
Най-високият му връх е Калчиш (1475 м). Цялото плато е от 
гнайс, гранит и амфиболити. Доста е заселено. В северните му 
поли са селата Дебращица, Црънча и Паталеница, а в южните — 
Дорково, Костандово и гр. Ракитово. Въпреки че в него спада 
яз. Батак, летовищата А. Иванов, Селце и крепостта Цепйна, 
този рид е малко познат. С откриването на пазарджишката 
хижа Добра вода той започна да се посещава. Изходни пунк
тове за него освен посочените по-горе селища са и градовете 
Пещера, Велинград и Батак.

60. Велинград — креп. Цепйна — 1 ч

С постоянния рейс се отива до с. Дорково. Пътят е ху
бав, асфалтиран и пресича надлъж Чепинската котловина. 
АХинава се през с. Костандово —- голямо и добре устроено- 
селище. Старото му наименование е Ортакьой (средното село). 
Източно над селото е вр. Калето със следи от стара крепост и 
църква „Св. Георги“.

С. Дорково. Наименованието му по всяка вероятност 
идва от гръцката дума „доркос“ — сръндак, или ,доркас“ •— 
вид дива коза, каквито е имало на времето по рида Каркария, 
особено под скалистия пролом на Дорковската река (Денту- 
дере), през която се източват водите на яз. Батак. Селото се 
намира в най-северната част на Чепинската котловина. За
кътано от северните бури и ветрове, то има мек и приятен кли-
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мат, поради което е доста посещавано от летовници. Благо
устроено е, има хубаво оформено площадче, ресторант, ма
газини за съестни продукти и др.

В края на селото от асфалтирания път при стопанството се 
отделя коларският път за крепостта Цепйна. По него могат 
в сухо време да пътуват и леки коли. Щом се излезе на седло
вината Петела, преваля се билото и се спуща в малката кот
ловина Метоха. Тя е обградена от всички страни с гористи 
ридове и е потънала в пищна зеленина. Някога тук е имало 
манастир с метох, от който е останало наименованието. В най- 
север ния край на котловинната се издига пресеченият кону
сообразен връх, на който стърчат няколко борики, обградени 
с разрушени зидове. Това са останки от креп. Цепйна. Когато 
се влезе в нея, човек остава поразен от нейната обгледност. 
На северозапад стърчат Милевите скали с паметника в чест 
на падналите партизани и цялата верига от Божевец (Алабак) 
чак до вр. Черновец, а на юг е голямото туловище на вр. Сюткя 
чак до вр. Баташки снежник. На север и изток билото на Кар- 
кария е потънало в широколистни гори. Вр. Цепйна от трите 
си страни е недостъпен, защото е обграден от Каркарийското 
дере, Метошкото дере и р. Костиндол — от запад.

При направените археологически разкопки са открити 4 
църкви от V и VI в. и от XVII и XVIII в., два резервоара за 
вода, бойна кула, християнски гробове и др. Крепостта е 
консервирана. През времето на Калоян (1197 — 1207 г.) кре
постта е била българска и той е назначил сестреника си Слав 
за управител на една част от Родопската област. Слав избрал 
крепостта за седалище и станал независим — деспот. От него 
е останало наименованието на една част от Родопите —Сла- 
виеви гори. Последен владетел на крепостта е бил Иван Алек
сандър (1331 — 1371 г.). При нахлуване натурците българите 
в крепостта се бранили цели 9 месеца и я предали, когато 
бил прекъснат водопроводът.

61. Креп. Цепйна — вр. Калчиш — Кулата —
Дорково — 4 ч

Северно от крепостта отвъд Каркарийското дере ска
листият връх е Гарванов камък. Пътеката, която се спуща от 
чешмата Мулешки чучур в дерето, извежда право на него. 
Северозападно от този връх е вр. Калчиш. Макар и нисък, той 
е доста обгледен. Пазарджишката част от Тракийската ни
зина е в краката ни. Като сребърна лента Марица пресича
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равнината, за да се скрие под елшите и върбите по-надолу. 
Голяма част от равнината е заета от оранжериите.

От Калчиш право на север се спуща пътека за манастира 
„Св. Петър и Павел“ над с. Баткун, което е вече слято със 
с. Паталеница. По тази пътека може за 2 ч да се слезе в мана
стира. От Калчиш се отива обратно на вр. Гарванов камък, 
от който се продължава на североизток през м. Ечименище, 
на която има хижа, приспособена в една от бившите стопански 
постройки. Стига се на м. Ярешка поляна при Кулата, където 
е и горският пункт. Това е прочутата Къркарийска кула, която 
в миналото е играла ролята на наблюдателница на крепостта 
Цепйна. Оттук е минавал старият друм от с. Црънча за Цепйна. 
От Кулата за с. Дорково има път, който върви по рида от дес
ния бряг на Дорковската река. По него за 2 ч се слиза в се
лото.

62. Дорково — лет. Селце — яз. Батак — 13 км,
2 ч пеш

От Дорково до летовището Селце има шосиран път, 
удобен за превозно средство. По него, като се траверсират за
воите, се стига за 2 ч в летовище Селце. То е било някога за
селено от избягалите от помохамеданчване чепинци. Турците 
открили, разрушили и изгорили както селището, така и сел
ското кале — Селце. Летовището е разположено сред хубава 
борова гора на обширни цветни поляни, наречени Тресави
щето. От него до яз. Батак продължава същият път (5 км). 
Язовирът има дължина около 17 км и ширина около 4 км с 
малко островче в средата. Цялата някогашна падина, която 
беше заета от смрадливо блато, днес е красив язовир — Батак.

Язовир Батак е обграден от всички страни с гористи 
връхчета, които спущат ридове до водата и образуват красиви 
заливчета. От североизточната страна води асфалтиран път 
за гр. Батак (12 ,км). От южната му страна е асфалтираният 
път Батак — Велинград, а от северозападната му страна е 
летовището Цигов чарк.

При язовирната стена е почивната станция на ЦС на БПС 
и почивната станция на журналистите. На 1 ч пеш от язовир
ната стена отстои летовището Св. Константин, до което води 
трасиран камионен път.
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63. Дебращица — х. Добра вода — 2 ч

От Пазарджик до с. Дебращица има постоянна между
градска автобусна служба. Някои от автобусите по желание 
на пътниците спират чак до птичарника на ТКЗС.

Дебращица (Дереджикьой) е разположено по двата 
бряга на р. Добра вода, поради което са го нарекли Дереджи
кьой — село на река. Българското му наименование идва от 
някогашните дъбови гори в околността му. В околностите му 
има следи от крепости и стари друмища все във връзка с креп. 
Цепйна. Селото е голям производител на тютюн и грозде и е 
богато селище с добре уредени жилищни домове.

Хижа Добра вода се вижда от селото. Вър.ви се 
към нея до птичарника на ТКЗС по шосиран път. От птичар
ника се взима маркираната пътека през млади дъбови гори. 
Тази пътека фактически следи стария друм, водещ за Пещера, 
следи от който има и сега.

Хижата е нова триетажна постройка с легла и нари. Добре 
е обзаведена, има 100 легла. Електрифицирана е, има радио
уредба, столова, кухня и др. От нея се провеждат редица марш
рути по маркирани пътеки:

а) до летовище Антон Иванов — 1 ч; б) до манастира „Св. 
Петър и Павел“ над с. Паталеница — 2 ч; в) до вр. Калчиш 
и креп. Цепйна — 3 ч, като се минава през м. Ечеменище 
с едноименна хижа; г) до вр. Костииа могила и лет. Св. Кон
стантин — 2 ч.

64. Пешера — лет. комплекс Антон Иванов — 7 км

От Пещера за летовищния комплекс Антон Иванов 
има междуградски рейс (лете по няколко пъти дневно). Може 
и пеш да се отиде по маркираната пътека. На 3 км е почивният 
дом на ЦСПС, а на 7 км е старото летовище Св. Константин, 
което е разположено сред стара борова гора, цветни поляни 
и изобилна вода. Има добре уреден хотел, ресторант, фурна и 
магазини за съестни продукти и др.

Някога тук е бил манастирът „Св. Константин“, който е бил 
изгорен от великия везир Мехмед Кюпрюлю при помохаме- 
данчването. Връхчето, от което той е наблюдавал пожарите, 
нарекли Везиртепе, а близкото до него връхче, където погре
бали избитите монаси —• Костин връх.
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VI. ПЕРЕЛ И КСКИ ДЯЛ

Переликски ят дял е най-високата част от Родопите, 
а може да се каже и най-красивата. Ограничен е между реките 
Мугленска, Черна и Бяла река и изворните басейни на Широ-, 
колъшката и Чепеларската. В него се включват и ридовете 
Мурсалица и Букова планина. Смолянци го наричат просто 
Карлъка, а широколъчани — Широколъшки карлък. Изгра
ден е изцяло от стари кристалинни шисти от времето на палео- 
зоя, в края на който са били нагънати. Нагъването е станало 
с внедряването на гранитните плутони между цепнатините на 
по-старите скали. По време на терциера тази земна покривка 
се е разкъсала и през пукнатините е избликнала лава, която е 
покрила повърхността и образувала днешните красиви рио- 
литни туфи.

Целият масив е типично високопланинско плато — широко, 
разлато и затревено. Обрасло е със смрика, хвойна, боровинки 
и ниски смерчове. Доста върхове има над 2000 м, но първене
цът е Голям Перелик (2191 м). Наименованието му е странно, 
не е от славянски произход. Подобни наименования има и в 
другите части на планината—напр. вр. Перелийца южно от 
Персенк. Затревеното плато е създало ливадни площи с де
бели слоеве от торфища, които задържат водата. От всички 
страни на този дял извират буйни реки със студена снежна 
вода. Реките са разсекли по-младите риолитни скали и образу
вали чудни йаньоновидни проломи, като Черна река, Гер- 
зовица, Мугленска и др.

В миналото масивът е бил едно от най-големите родопски 
пасища, затова е възпят и в народните песни. От всички страни 
е обрасъл с елови и смърчови гори, някъде примесени с бук, в 
ниските части с ниски широколистни гори. Откъдето и да се 
гледа, той има изненадващо величествен вид. До късна пролет 
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дебелата снежна покривка блести по челото му и му придава 
алпийски вид,а лете жълтата тревиста наметка е като златно руно.

Този дивен кът от Родопите е любим обект на туристите от 
цялата страна не само защото е красив, но и защото в него 
са се запазили здрави селищни гнезда, огнища на българщи
ната през най-тъмното двойно робство. Ненапразно с поста
новление на Министерския съвет от 1969 г. той е включен в 
родопския курортен туристически комплекс „Орфей“. Пред
видено е да бъдат построени хотели, мотели, къмпинги, вили, 
туристически хижи, спортни съоръжения, търговски обекти 
и др., каквито вече има построени на някои места. Край с. 
Тела ще бъде построена модерна ски-база. Село Широка лъка 
ще бъде обърнато в архитектурно-фолклорен и етнографски 
резерват. Всичко това трябва да стане до 1980 г.

Изходни бази за този масив са: гр. Смолян, Пампорово, 
Широка лъка и др.

65. Широка лъка — х. Перелик — 4 ч

Широка лъка. Селото е разположено в северните по
ли на Переликския масив по двата бряга на едноименната река 
в лъката Сувакя. То отстои на 22 км от гр. Девин, на 19 км от 
Чепеларе, на 12 км от Пампорово и на 23 км от Смолян. Обкръ
жени почти от всички страни с помохамеданчени селища, широ- 
колъчани не се поддали на турска асимилация. Природните осо
бености и политическата несигурност през турското робство, 
от една страна, и високото национално съзнание, от друга, са 
дали и тук отражение върху архитектурата на широколъшките 
къщи. Те са двуетажни с високи градени комини, широки ду
вари с малки и тесни отвори, ковани врати, малко вътрешно 
дворче, изба, дървена стълба за етажите. В горния етаж са ста
ите за обитаване, килери, домашна църква, пешкентаря и 
др. с типично възрожденско разпределение. Такива са рестав
рираните Сгуревска, Учиковска, Григоровска и др. къщи, 
които могат да се видят.

Църквите им са трикорабни базиликални сгради, мостовете 
са едносводови и гърбави. Песните им са самобитни, напевни 
и много лирични, придружени с акомпанимент на каба гайди, 
окичени с маниста и украсени с орлови нокти. Както от архитек
турата, така и от околната среда и фолклора лъха романтика, 
която оставя трайни следи у посетителя.

Широколъчани са ученолюбиви, сръчни и даровити майсто
ри. Те са строили по цялата турска империя големи имперски
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постройки, като джамии, мостове и др. Самите те са съзнавали 
цената си и за да не бъдат разбирани от турците, създали помеж
ду си един особен мещерски език (напр.: „На буфелана нускана 
спуснала бреки, за таижи хубаво“ — жената на господаря е 
•охранена и ще ни храни добре“).

Ненапразно се твърди, че големият турски самобитен архи
тект Коджа Синап (1489—1587 г.), познат под българското име 
майстор Манол, е бил широколъчанин и взет като еничерин 
в турската войска.

Красивата околност, мекият климат, богатият фолклор и 
близките минерални бани (Беденските) очертават селото като 
завидно курортно селище.

От Широка лъка за х. Перелик има много пътища, но два са 
най-удобни:

а) до с. Сулища има шосиран път, а оттам нагоре има мар
кирана пътека — 2 ч;

б) до прохода Превала (Ешеккулак) пътят минава през с. 
•Стойките и е асфалтиран, а от Превала на запад през м. Тузлата 
има маркиран път до хижата — 2 ч.

Хижата е разположена на ливадата Сувакя в северното под
ножие на вр. Козуятак. Разполага с 35 места и кухненско поме
щение. От хижата има просторна гледка към Чернатица. До нея 
винаги може да се отиде свободно, но до самия вр. Перелик е 
необходимо специално разрешение. От хижата до върха има два 
варианта: а) от параклиса Чурика на югозапад по рида пътека
та за един час извежда на върха; б) от същия параклис се слиза 
на северозапад до изворите на р. Луковица, излиза се на отсрещ
ния хребет и оттам — пак на върха за 1 ч.

Когато се излезе на Перелик, чувствува се, че въздухът е 
хладен и свеж, ухае на трева, билки и смрика. По-високите 
върхове са с оголени темета като плешиви глави. В долините 
сива мъглица се таи между еловите върхари и им придава праз
ничен вид. Слънцето се прокрадва между облаците и с обилна 
светлина огрява хребетите и озарява гористата им покривка. 
Взираме се на всички страни в простора и най-много на юг, 
за да зърнем Бяло море, за което мнозина твърдят, че се виж
дало.

66. X. Перелик — вр. Козуятак — х. Студенец — 4,30 ч

Югоизточно и над хижата е вр. Козуятак (2109 м). До него 
винаги може да се изкачим за около 30 мин, когато се тръгне за 
■Студенец. От върха може да се види пътят, по който ще се мине,
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а освен това се виждат Букова планина с красавеца вр. Снежан
ка. В далечината на югоизток се вижда цялата верига на Ар- 
динското било до Гюмюрджинския снежник. Пътят за х. Сту- 
денец е добре маркиран. Той минава през поляната Тузлата, 
излиза на прохода Превала (Ешеккулак). Оттам се тръгва по 
асфалтирания път по посока на с. Стойките. На големия завой 
на изток от шосето се отделя друго за г.с. Ардъшла. По него се 
стига до горското стопанство, а оттам до Пампорово са само 2 
км. От Пампорово с лифта се излиза за х. Студенец. Може и пеш 
да се излезе по асфалтирания път пак за 15 мин.

67. X. Перелик — Смолян — 4 ч
Този път е много приятен и живописен. По него се строи 

удобно шосе, по което смолянци с превозно средство ще посеща
ват хижата.

От параклиса Чурика пътят се спуща в долината на р. Герзо- 
вица и следи течението й. От ловната хижа в м. Чаталово (Бу
кови лъки) Герзовица навлиза в своя тесен и живописен каньон, 
по който водата скача от пад на пад, образува еворзионни кот
ли и с оглушителен шум излиза от каньона. Щом се излезе от 
речното гърло, наблизо е и крайната смолянска махала Средок. 
Тук е прочутият извор Балиева вода.

68. X. Перелик — х. Ледницата — 4,30 ч
За х. Ледницата се следи пътеката, която минава северно от 

вр. Перелик. Тя следи северната част на билото, достига вр. 
Крастава чука (гол и еродиран), от южната страна на който е 
буйната Мехроб чешма. Заобикаля се върхът от север или от юг 
(зиме от север той е непроходим), слиза се на другата седловина 
между вр. Краставата чука и вр. Карлъка и се излиза на самия 
вр. Карлък. И тук панорамата е обширна. Планината се е раз
стлала като огромно родопско халище. Очертават се зелени 
гори и тревисти върхове, келяви тепета, стръмни карпи, тъмно
сини чукари и дълбоки долини — гледка, която изморява око
то със своето разнообразие.

От върха се слиза на прохода Помакгидик при интересния 
извор Юруксуладъ. Като из къртови дупки от тлъстата трева 
бълбука буйна снежна вода, която се разлива по тревата и потъ
ва без следа. От извора се слиза надолу направо за хижата. Тя 
е разположена в суходолието Кикеза сред тревиста поляна, ог-
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радена от иглолистни гори. Новата постройка е с 85 легла,турис
тическа кухня и столова, библиотека и др. битови удобства.

На 20 мин от хижата е пещерата Ледницата, добила наимено
ванието си от изобилните ледени фигури от сталактити и сталак- 
мити в няколко зали, които пленяват със своята красота.

69. Широка лъка — х. Ледницата — З'ч
От селото за хижата има много пътеки, но най-удобна е тази 

през с. Гела. Пътят до това село ешосиран и удобен за кола 
(13 км). От с. Гела за хижата има маркирана пътека. Гела е 
съставено от няколко махали, в неговите околности, особено там,, 
където е църквата „Св. Троица“, е имало манастир, който се да
тира от времето на Юстиниана (518—527 г.). През турското роб
ство при манастира си плащали кръвния данък.Според едно пре
дание еничерин, който събирал децата, взел единственото дете 
на вдовица. Игуменът Агапий се помолил да й го остави, като 
му припомнил, че той и него (еничерина) в тази обител е кръстил. 
Оскърбен и унизен, фанатикът убил игумена и опожарил мана
стира. При разкопки тук са открити основите на две църкви, 
владишки гроб, кости, монети от времето на Юстиниана и др.

От х. Ледницата могат да се предприемат маршрути до:
а) вр. Шилестата чука, който ясно се вижда от с. Широка 

лъка и напълно оправдава наименованието си — 2 ч по марки
рана пътека; б) до с. Мугла, като се излезе на прохода Помак- 
гидик и оттам до селото се върви по камионния път — 4 ч;
в) до рида Мурсалица през прохода Одабашиица — 3 ч.

70. Широка лъка — вр. Турлата — 3 ч

До вр. Турлата може да се излезе през с. Гела (2 ч) или през 
махалите Борцето и Стикъл, пътят до които е маркиран. Вър
хът е много личен, вижда се да стърчи самотно като голяма 
копа сено. Стар римски път извежда на челото му. Той е моно
литна риолитна скала, на която е имало крепост. Името му Тур
лата е и досега неизяснено. Някои търсят корена му във френ
ската дума „льо тур“ — крепост. В Родопите обаче има доста 
много върхове с подобни наименования, без да има на тях кре
пости. По-правилно е да се търси коренът му в старобългар
ската дума турло. Когато стадото при жега се скупчи да плад- 
нува, селяните казват: „Турлото пладнува“. На латински думата 
„турма“ означава стадо, на румънски „търма“ също означава 
стадо. Край гр. Троян има Турла, при вр. Бедек в Стара планина

98 



сьщо има вр. Турла, а в Родопите — при Триград, Змеица, 
Смолян и другаде.

От широколъшката Турла човек може с часове да се наслаж
дава на Гелската тераса. В своята лятна премяна тя е ненад
мината по простота и идиличност. На юг еПереликското било, 
по което се издигат остри върхове и заравнени плата. По склоно
вете, обрасли с ели, се спущат бели пенести потоци. Многото 
махалички по Гелската тераса, сгушени между малки горички 
или градини, са потънали в тишина, нарушавана понякога от 
каба гайда.

МУРСАЛИЦА

Северозападното отклонение от Переликския дял, което се 
ограничава от прохода Одабашиица и реките Мугленска и Ши- 
роколъшка до водослива им с Въча,се наричаМурсалица. Тя е 
типична карстова планина от дебелослойни мраморни пластове. 
Има широко билно равнище с много валози, въртопи, пещери и 
понори. Между тях се издигат голи шилообразни върхове, по 
които вирее ендемита сидерикус скардика — мурсалийски 
чай. Склоновете на рида откъм Мугленската река са скалисти, 
голи, еродирани и почти недостъпни, а откъм Широколъшката 
река са покрити от хубави иглолистни и широколистни гори.

Планината е почти безводна. Само няколко потоци извират 
от северните й склонове и се вливат в Широколъшката река. В 
замяна на това има буйни извори, като Пейнов извор, Врися, 
Беденските бани и др. Единствени селища в планината са Гор
ски дол, Катранци и с. Настан на брега на р. Въча.

Изходни пунктове за Мурсалица са с. Настан, Беденски бани 
и х. Ледницата.

71. Настан — с. Катранци — х. Ледницата —*6 ч

От Девин до Настан има 3 км разстояние. Могат да се изпол
зуват някои от автобусите за Тешел или Смолян. Настан е 
малко селце, разположено в западните поли на Мурсалица под 
вр. Карталка и на брега на Въча при водослива й с Широколъш
ката река. От селото нагоре за Мурсалица води пътека, която из
лиза за 1 ч на билото. Отпред е долчинката Боаза, потънала в 
зеленина и с няколко кошарки. Пътят е личен и прехвърля 
местността Малиното, вр. Раванска чука и отвежда до вр. Джи- 
билов гроб над с. Катранци. И тук се редят няколко кошари,
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при които има извори със студена вода. През ливадите се слиза 
в с. Катранци. От него се взема пътят за г.п. Смаилското, а от
там е вече много близо х. Ледницата.

Пътят е дълъг, но приятен и разнообразен.

72. Беденските бани — х. Ледницата — 3 ч

Беденските бани са разположени на 10 км от гр. Девин и 
на 7 км от Широка лъка. До тях се отива от тези два населени 
пункта с междуградски рейс. Банските извори са в коритото на ?■ 
реката, а помещенията са останали още от турско време. Водата 
им е с мирис на сероводород и е гореща 51—61°С. Край баните 
има ресторант и хотел. От баните по долчинката на малкото дере 
Страшник води коларски път, който следи каньона на това дере 
и извежда до махала Катранци, а оттам по познатия в маршрут 
71 път се стига до х. Ледницата.

БУКОВА ПЛАНИНА

Североизточната част от Переликския дял се нарича Букова 
планина. От запад тя граничи с прохода Превала (Ешеккулак) 
и Крива река — ляв приток на Черна река. От север е извор
ната част на Широколъшката и Чепеларската река, а от изток 
са проходът Рожен и Бяла река. От юг границата е Черна река 
до водослива й с Бяла река. Билото й е високо, тревисто, зарав- 
нено и обрасло от смърчови горички. Северните склонове са 
стръмни и гористи — борови и букови гори, които са дали наи
менованието на планината. Южните й склонове са разчленени 
на отделни малки ридове, изцяло обрасли с елови гори, между 
които се подават високи риолитни туфи.Тук риолитите са най- 
разнообразно нацепени — хоризонтално плочесто и призма
тично напукани. От разседа над Смолян и нацепването на скалите 
са се образували назъбени шилообразни била — на Соколи
ца, Мургавец, Орльови скали и др. Вертикалното нацепване 
е създало учудващи по красота скални игли, които оглеждат 
снагите си в малките езерца..Гледана в южната й част,планина
та представлява рядка по красота и разновидност картина. С 
право може да се каже, че една от най-красивите части на Родо
пите е околността на гр. Смолян. В северната си част планината 
е гориста и с големи поляни, по които се задържа снегът до къс
но и дава възможност за развитие на ски-спорт. Макар и продъл
жителна, зимата е мека, а лятото прохладно.Благоприятният
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климат и планинската красота са дали възможност за възниква
нето на един от най-хубавите наши курорти,къкъвто е Пампо
рово. Той засега усилено се благоустроява и ще бъде център на 
Родопския комплекс „Орфей“. От планината извират няколко 
реки, като Широколъшката, Чепеларската, Крива река и др. 
Във високите си части планината почти не е населена. Крайс. 
Левочево се намира един от най-уредените у нас профилакто- 
риуми за силикозно и туберкулозно болни.В южните поли на 
планината е разположен гр. Смолян с кварталите Устово, 
Райково и Средок. Най-високият връх тук е Снежанка (Герд- 
жиков ятак — 1937 м), до който има един асфалтиран пъти 
два лифта. В нея са разположени три хижни постройки — ста
рата и новата Студенец и Смолянски езера. В Пампорово има 
доста хотели с големи удобства. Изход ни пунктове." за планината 
са гр. Смолян, гр. Чепеларе и с. Широка лъка.

73. Чепеларе — х. Студенец — 15 км

Непрекъсната автобусна служба има по асфалтиран път от 
Чепеларе за Смолян и обратно.Той се отделя за Пампорово при 
ханчето на с. Проглед, вие нагоре по дерето и отвежда до лето
вището. От Пампорово до х. Студенец се излиза пеш или с лифта 
за 15 мин.

Хижа Студенец е от две постройки. Старата е бивша гранична 
застава, която побира 30 души, а новата е триетажна сграда с 
капацитет 210 души с легла, обзаведена в родопски стил, столо
ва за 90 души, туристическа кухня, бюфет и др. Има централно 
отопление, електрическо осветление, ресторант със салон за 
80 души и телефонна връзка с Чепеларе и Смолян. Зиме тя е 
ски-център за международни състезания.

От хижата могат да се проведат много и разнообразни излети 
из цялата планина.

74. X. Студенец —«{вр. Снежанка — с лифта]15]мин

До върха може да се излезе с превозно средство по асфалти
рания път, с лифта (за 15мин)или пеш (за 1,30 ч). Пътят е мар
киран. Вр. Снежанка е висок 1937 м. На върха има подкрепите
лен пункт. Върхът е високо тревисто плато с големи ливадни 
площи и смърчови гори. Обгледене. Пред погледа на юг е вери
гата на Ардинското било, забулено в сива омара, над която ясно 
изпъква куполът на вр. Циганско градище. В низината е дълбо
ката Ардинска долина, в която зелените гори изглеждат тъмни.

103



Между долините на р. Черна и Арда се издига ридът Кайнади- 
на, потънал в пищна зеленина. На север от върха пейзажът е 
различен — ту широки тревисти поляни, ту гористи хълмо- 
долия или остри връхчета. На североизток в далечината е висо
кият връх Преспа, огрян цял от слънцето, а пред него е обелис
кът на вр. Чала при х. Момчил юнак.

На юг от върха широка маркирана пътека за десетина минути 
отвежда до Орфеевите скали, наричани по-рано Орльови скали, 
Репатьо или Карталски скали. Това е един чуден комплекс от 
скални форми, които приковават погледа с часове. Под скалите 
е Смолянската котловина, по която блестят няколко езерца и 
х. Смолянски езера.

75. X. Студенец — вр. Мургавец 1 ч

Маркираната пътека от хижата отвежда право на в. Мурга
вец, който ясно се вижда. Мургавец е 1858 м висок. Макар и 
чувствително по-нисък от Снежанка, той винаги привлича ту
ристите. Изграден изцяло от призматично нарязани риолити, 
обрасли с борики, той е леснодостъпен. Разнообразният пейзаж, 
който той открива, задържа с часове туристите. На североизток 
от него се спуща ридът Джубралница, който завършва при про
хода Рожен. На юг от Мургавец вие снага билото на Соколица, 
което започва от високата и монолитна скала над Райковските 
ливади, наричана от смолянци Соколца.Тя стърчи над гората 
като единствен зъб в беззъба уста.

76. X. Студенец — Рожен — 2 ч

От хижата по долината на Сухото дере води коларски път, 
който пресича шосето Чепеларе — Левочево, следи билото на 
Джубралиица (стария граничен път) и отвежда право на Рожен- 
ските поляни. Тук има ресторант и горски пункт.

77. X. Студенец — х. Перелик — 4 ч

От хижата може да се отиде до х. Перелик.без да се ходи в 
г.с. Ардашлъ. Върви се по маркираната пътека, която минава 
през каптажа Кьорбунар, а сега по нея води каптажът на Муг- 
ленските извори. Пътеката отвежда до прохода Превала, а 
оттам по маркирания път до х. Перелик.
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78. X. Студенец — х. Смолянски езера — 3 ч пеш

Същата маркирана пътека, която води за вр. Мургавец, про
дължава и за х. Смолянски езера. Западно от нея е вр. Картала, в 
полите на който е маркировъчният разклон на пътеката. Южният 
разклон, който следи долината Куртев лом, е за гр. Смолян, а за
падното отклонение е за хижата. Източно от разклона е гърбицата 
на красивата скала Соколца. Продължава се от разклона за 
хижата. Десетина минути от него южно от пътеката се издига 
гористият вр. Шепчийца (1837 м), наричан още Абдулов камък. 
За няколко мин се излиза на върха. Южната му част е отсечена 
и скалиста. Пред погледа на посетителя се открива чудна глед
ка. На една страна са разпръснати скали като развалини на 
селище, на друга — като бойници, а на трета — като колонади. 
Между тях дълбоко в низината синее долината на Черна ръка, 
по която се показват окрайнините на Смолян.

Продължава се по пътеката и северно от нея се издига друг 
колос — вр. Сечимека (1830 м), наричан още Усипа. Той като 
че ли е поразен от гръм. Южната му част е раздробена на големи 
монолитни късове. Разпаднала се е и за чудо — на всеки ог
ромен къс скала вишат снага по няколко стройни ели. Върхът 
се разсипва от ерозията (усипва — казват смолянци). Гор
ската му украса на времето е била отбрана елова гора, която била 
забранена за сеч — „сечимек“. От нея турците са правели ко
рабите си. Тази дума се е свързала с върха и днес той се нарича 
Сечимек. Изразително е обаче старобългарското му наименова
ние Усипа, защото то изразява и сегашното му състояние — 
разсипва се (усипва се).

На още десетина мин по пътеката, от южната й страна се 
показва друг красавец — вр. Беширов камък, бивше притежа
ние на турския деребей Бешир ага. Българите са го наричали 
Кокошата стена, защото под него в гората гнездели глухари. 
Той е свързан с един протест. Когато след Съединението на Се
верна и Южна България бил отстъпен в компенсация на турците 
Тъмръшкият край, големият тракийски родолюбец Петко вой
вода в знак на неодобрение заровил на върха знамето си за по- 
благоприятни времена.

И този връх е еродиран. Южната му страна представлява 
оголена гора от скали с различни фигури. Една от тези скали 
напомня загърнат в пелерина средновековен воин, затова я на
ричат Стража.

От върха човек може цял ден да съзерцава красивата Смо- 
лянска околност. Западно от него долу при параклиса „Св. Дух“
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и край едно от езерцата е хижа Смолянски езера — кокетна 
модерна постройка, обзаведена с всички удобства. До нея води 
асфалтиран път от града — 8 км.

Северно от хижата е южният скат на в.Снежанка — Орфее- 
вите скали. Местните планинци ги наричат Орльови скали, Ка- 
ленете (клиновете), Репатьо (падат с ропот скали) и Карталски 
скали. Гледани от хижата, тези скали приличат на митични 
божества. Забили чела в небесата, те от векове стоят неподвиж
ни и мълчаливи.

79. Пампорово—Смолян — 15 км (с превоз)

Прекрасният панорамен път от Смолян за Пампорово е 
асфалтиран и минава в източната страна на рида Соколица — 
през Райковските ливади. Между курорта и Смолян има постоян
на автобусна връзка, с един от рейсовете може да се слезе на 
завоя точно под вр. Соколица, от който билото се разделя на 
две — ИЗТОЧ1ЮТО завършва със скалите Аетос и едноименната 
разрушена крепост, наричана още Калята, а западното отклоне
ние завършва с големия риолитен монолит Турлука. Оттук по 
избор може да се отиде по западното отклонение към вр. Тур- 
лука. Върви се само по скалното било, което на места е закрито 
от гъста гориста покривка. На десетина минути по него от юж
ната му страна е скалата Невестата. Тя прилича на една полу- 
открехната врата, защото част от скалата се е отцепила. И тази 
скала е свързана с легендата за подвизите на българките при по- 
мохамеданчването. От нея се е хвърлила млада и хубава невяста, 
която отказала да приеме мохамеданството.

На още няколко минути път е Турлукът. Този величествен 
колос изумително прилича на рог от носорог. Изграден е от вер
тикално нацепени риолити. Около него има и други няколко по- 
малки връхчета. Наименованието му идва също от основната 
дума „турло“.

Оттук с един поглед се обхваща цялата Смолянска котловина. 
Преди милиони години котловината е била запълнена с палео- 
генни наслаги и изравнена с билото на планината. Под наслаги- 
те е имало непропускливи седиментни скали, които са имали 
терасовиден наклон към коритото на Черна река. Между насла- 
гите и седиментите е имало гнезда с вода. При един дислока- 
ционен процес тези наслаги се плъзнали надолу към реката, 
запълнили коритото й, но с течение на времето водата ги е от- 
влякла, като е оставила следи от тях на десния си бряг, където 
е сега циганската махала в Смолян. Със смъкване на седимен-
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гите ронливият риолит се е открил и подложен на атмосфер
ното влияние, е добил днешният си вид. Така с откриване 
на водните гнезда са се родили и езерцата.

От Турлука може без път да се слезе в града. При достатъч
но време може да се върне обратно под вр. Соколица и да се по
сети и източното отклонение — Аетос (Калята). И тук се следа 
билото, което завършва с пет риолитни скали, разперени като 
петте пръста на ръката. Тук е била крепостта Аетос, останки 
от която личат. Намират се римски монети, стрели, фрагменти 
от керамика. Хубава е гледката от скалите към града, но по-ху
бава е от града към скалите. Тя е и най-характерната смолянска 
панорама, защото в отлична поредица се представя венецът от 
скали от Турлука през Невестата чак до Аетос.

Маркирана пътека се спуща от скалите в еловата гора, 
наричана Чернока и по Беклийско дере отвежда в града.

Смолян е сборен град от бившите селища Смолян, Ус- 
тово, Райково и Средок. Историята на тези селища е различна, 
източниците за препитание също, но бедите и теглата им са би
ли общи и те са ги свързвали в едно цяло, за да устоят на полити
ческото и духовното робство от вековните поробители.

Днес градът е административен и окръжен център на по-го- 
лямата част от Западните Родопи. Разположен е терасовидно в 
южните поли на Букова планина и по бреговете на Черна река. 
Обграден от всички страни със скали, той има надморска висо
чина 1010 м. Запазен от северните студени ветрове, въпреки ви
сочината си има мек и здравословен климат благодарение на 
средиземноморското влияние, което се чувствува. Туберкуло
зата е непозната болест за смолянци.

Старото селище се е намирало в средата на Смолянската кот
ловина, където са Могилата и Яровете. Развалини от улици и 
зидове все още има. Намерените основи на християнски храм, 
пирони, ръчна мелница, кандила, глинени съдове и др. показват, 
че е било християнско село. Наименованието му Езерово дава 
основание да се мисли, че е основано от славянско племе.

През Средновековието този край се е наричал Меропи, а 
меропи се наричали крепостните селяни, придадени към някой 
феодал. През 1519 г. султан Селим I подарил този край на при
дворния си лекар Ахъ челеби и областта добила наименованието 
Ахъчелебийско. От Райковския „Изторически бележник“ става 
ясно, че помохамеданчването е станало при царуването на Мех
мед IV (1661 г.) и в списъка на помохамеданчените села се 
споменава Езерово. Оттам научаваме името на старото селище. 

Ог факта, че селото е било изцяло изгорено or турците, става
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ясно, че селяните са се противили на помохамеданчването. 
Една част са избягали в горите, а помохамеданчените слезли 
долу при реката и основали новото си селище, наречено с новото 
име Пашмаклъ, т.е. подарена султанска земя. В 1676 г. в тур
ските реквизиционни регистри за първи път се споменава името 
Пашмаклъ. За втори път го споменава в 1705 г. френският пъте
шественик д-р Пол Люсак: . из пътя си минахме през
едно село, наречено Пашмаклъ, населено само от мохамедани, 
които не говорят турски, а видоизменен славянски език, раз
месен е гръцки и български думи. .

В надписа на моста (Бейската кюприя) в долната част на 
Смолян това име са споменава също (1720 г.).

След привършване на помохамеданчването войводството на 
този край е било възложено на Чепеларския имам Кьорходжа 
(1751 г.) — българомохамеданин от с. Забърдо. По негово вре
ме селищата се отдали на мирен труд. След смъртта му вой
водството минало в ръцете на сина му Сюлейман, женен за бъл
гарка. Той направил конака си в Пашмаклъ на мястото на днеш
ните казарми. (Този конак бе съборен през 1921 г.) През неговото 
управление настъпват размирните кърджалийски и даалийски 
години и се появяват хайтите на Мехмед Синап. Сюлейман бил 
слабохарактерен човек и не е могъл да се справи с тях.След смър- 
та му в 1798 г. го заместил син му Салих ага.Той е оставил дъл
боки следи от своето управление. Бил самовластен управител 
и независим от султани и везири. По шерията (закона) не съдил, 
кадии не признавал и сам бил кадия. Преследвал многоженството, 
покровителствувал християните и не им позволявал да си менят 
вярата. Насърчавал ги да си строят черкви и училища.Ликвиди
рал хайтите и кърджалиите, водени от брат му Хаджи ага, и 
лично той го застрелял. Осъдените на смърт хвърлял от 20-мет- 
ровия водопад, наречен по-късно Салихаговата урва. Неговото 
управление било справедливо и човечно, обаче неизгодно за 
султана и в 1838 г. чрез измама бил повикан в Гюмюрджина 
(под предлог до получи султанска награда) и там бил одушен на 
80-годишна възраст.

Това своеобразно управление на Салих ага разчистило пътя 
за възраждането на този край. Появили се учители като даскал 
Дъновски от Устово (1845 г.), Георги Чокора от Пашмаклъ 
(1848 г.). Строили се училища и църкви. Гръцкият език не се 
изучавал в училищата, гръцките духовници били изгонени. 
Левски ходил в Райково, за да образува революционен комитет. 
Възникнала самобитна родопска архитектура, в която били вло
жени много хармония и красота. За училищното дело в този край 
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Петко Каравелов като министър на просветата пише: „Най- 
добрият в учебно отношение окръг в турско е Ахъчелебийската 
каза. Българското образование стои толкова добре, щото ние в 
собственото си отечество надали имаме околия, еднаква на ней
ното българско население да съперничи с нея.“

След освобождението на този край в 1912 г. буржоазната 
власт не направи нищо за подобряване на участта му. След уста
новяване на народната власт се сложи началото на неговото 
стопанско, културно и просветно издигане. Смолян е вече нов 
град. В него има техникум, учителски институт, болница, дет
ска градина, кина, читалища, библиотека, археологически и 
исторически музей, голям етнографски музей и др. Създадоха 
се и индустриални и промишлени предприятия. Рудодобивът 
достигна своята висота и даде препитание на много селища. 
Смолян е вече голям туристически и курортен обект. Модерни 
хотели, бензиностанция, къмпинг, авторемонтни работилници 
и др. улесняват автотуризма. Център е на курортния и туристи
чески комплекс „Орфей“.

80. Смолян — Голямата стена — 2 ч

В западния край на котловината се издига вр. Голямата 
стена (1639 м), който се вижда от всички части на града. Нари
чат го още Червената стена поради червения цвят на риолита, 
от който е изграден. Той стои във фронт на Турлука и е лесно
достъпен. За него се минава през краварника на ДЗС и м. Шат- 
рово. От върха като на длан изпъква не само котловината, но и 
градът с цялото дефиле на Черна река чак до кв. Райково.

81. Смолян — крепостта Подвие — 1,30 ч

На 7 км от Устово по шосето за Кърджали са руините на 
средновековния град Подвисос, от който са останали десетина 
обитавани къщи. Северно от селището е скалистият връх Гра- 
доат (Градището), който е достъпен само от североизточната 
страна. Там е била и крепостта Подвисос. Пазила е стария друм 
откъм Преспанското било за Беломорието. През 1343 г. жители
те на Подвисос и креп. Св. Ирина помолили византийския им
ператор Иван Кантакузин да им назначи управител. За такъв 
им бил изпратен подвластният му Момчил. Той обаче съвсем ско
ро се обявил за независим владетел и основал нова българска 
държава от гр. Кавала до гр. Димотика. За своя столица избрал 
гр. Ксанти (Скеча — Царево). Оскърбен от измяната му, не
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можейки сам да се бори срещу него, Кантакузин извикал на 
помощ Юмер бей, владетел на гр. Измир — /Мала Азия. За 
тази цел му пренесъл с флотата си войските до Портолаго (Бору- 
гьол). След ожесточени двегодишни битки в 1345 г. бил побе
ден при крепостта Перитерион край самия Портолаго. И сега 
местното население нарича тази крепост Момчилова.

В мемоарите си Кантакузин пише, че след победата си над 
Момчил изпратил съпругата му българка заедно с Райко (брат 
или побратим на Момчил) в отечеството им — Родопите, 
към крепостите Св. Ирина и Подвисос. Това ни дава право да 
предполагаме, че Райково тогава е основано от Райко.

82. Смолян — водопадът — Средок — Герзовица — 3 ч

В Смолян точно под казармите край шосето по Черна река е 
водопадът Салихаговата урва. Северно от водопада край джа
мията е вековният чинар — природен паметник. Под него Са- 
лих ага е раздавал правосъдието си. Квартал Средок е на 3 км 
по шосето край Черна река. Дотам има рейсова служба. Там е 
минералният извор Балиева вода, в който вярващите търсят 
излечение чрез пускане пари във водата. От Средок има нов път 
по течението на р. Герзовица, по който се стига до нейните водо
пади.

110



VII. П Р Е С П А Н С к и ДЯЛ

На североизток от Роженския проход се простира 
дългото гърбище на Преспанския дял. То има заоблени форми 
и леко надиплени повърхнини. Най-високото му повишение 
достига до вр. Преспа (2001 м), а после постепенно се понижава 
до седловината Китката (735 м) над с. Паничково, където е гра
ницата между Западните и Източните Родопи. Ридът е вододел 
между реките Чепеларска и Арда. От него се отделят на север 
Радюва планина и Манастирище, на северозапад Крушовската 
планина и Градище планина, а на изток — Каракулас. 
На североизток от вр. Погледец ридът се дели на две: на 
североизток продължава един нарязан рид, който достига до с. 
Добростан и се свързва с Добростанския масив при Ширината, 
а на североизток продължава друг рид, който завършва със Сини 
връх и потъва в Маричината долина. Високите части на дела са 
сочни пасища, а северните му склонове в по-голямата част са 
обрасли с борови гори. Южните склонове на рида са обезлесе
ни, силно еродирани, поради което се спускат стръмно към доли
ната на р. Арда. Скалният състав на рида е предимно кристалин- 
ни шисти, варовици, мрамори, андезит, туфи и др. Поради плът
ните варовици и мрамори, които на места изграждат рида, той 
изобилствува с най-разнообразни карстови форми.

От Преспанския дял извира Юговската река — най-голям 
десен приток на Чепеларската река. Тя набира водите си от Хай
душките поляни, приема левия си приток Джурковска река и 
десните — Белишка и Мостова Сушица. От източната част на 
Преспанския дял извират Бяла река •— от вр. Тюлютепе, Малка 
Арда — от м. Локвата, Давидковска — от вр. Преспа, и много 
начални притоци на р. Боровица. От северните склонове извират 
Орешечка Сушица — от вр. Шилдински камък, Тополовска — 
от вр. Инкая, и Каялийка — от вр. Хорозтепе.
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Горско стопанство Кьошка



Хаджийски чарк

Пещерата Снежанка





Каньонът на Черна река



Соколица

Някогашна улица ог изчезналото село Езерово над 
гр. Смолян



Къмииш край гр. Смолян

Хижа Момчил юнак



Вр. Момчил — поглед от вр. Преспа



Родопски извор

Хижа Пашалиица



По билото на този рид е минавал старинният римски друм от 
Тополово за Смолян, а много по-късно и българо-турската гра
ница до 1912 г.

В преспанския дял има 5 хижи, но той все още малко се по
сещава от туристи.

Изходни пунктове за посещаването му са: проходът Рожен, 
селата Проглед, Момчиловци, Славейно, Давидково, Мостово, 
Югово, Тополово и гр. Лъки. Повечето от селата се свързани с 
близките градове в редовни рейсове по един или два пъти на 
ден. Най-удобният изходен пункт за посещението на дела 
и по-специално най-красивата му част, в която са разположени 
четирите хижи, е проходът Рожен.

Седловината Рожен (1428 м) свързва Переликс- 
кото с Преспанското било. Още от най-древни времена през 
нея са минавали важни друмища. Оттук минава най-прекият 
път, който свързва Тракийската низина с долината на Арда и 
Беломорието. Много тъжни и радостни исторически събития 
помнят поляните на Рожен. Неведнъж тук са се сблъсквали ма
кедонските фаланги и римските легиони със свободолюбивите 
траки. Неведнъж са кръстосвали оръжие българи и византийци. 
По време на турското нашествие в Родопите по тези места е бил 
направен последен опит за отпор на завоевателите. За свобода
та си тук са се сражавали Момчиловите юнаци. Ангел войвода и 
Мехмед Синап често са обсаждали прохода, а четниците на Ка
питан Петко войвода са всявали ужас сред турските големци. 
Апостолът на свободата Левски също е минал през прохода, 
за да основе революционен комитет в с. Момчиловци. По време 
на Освободителната война братята руси преминали през прохода 
и освободили Кръстогорието и долината на Арда. Комитите на 
Пею Шишманов са я кръстосвали дене и ноще. През 1912 г. пак 
през Рожен са минали соколите на полк. Серафимов, за да разби
ят войските на Явер паша и освободят изстрадалите родопчани 
от турското робство. По време на съпротивата около Рожен са 
се подвизавали партизаните от отряд „Колю Шишманов.“

Рожен представлява един огромен, безоточен, мраморен 
карстов валог, надупчен от фуниевидни понори или „ропки“, 
както им казва местното население, обрасли с трева и обкръже
ни с иглолистни гори. От попитите води на валога извират буй
ните карстови извори на Хубча и изворът при Чепеларе, кои
то дават началото на Бяла река и на Чепеларска.

Името на седловината е дошло от малкия параклис „Рожде
ние Богородично“, край който по време на робството и след него 
са ставали големи събори, използувани и за революционна дей-

8 Родопи — пътеводител 113



ност. На Рожен периодично се провеждат събори-надпявания, 
в които участвуват самодейни колективи от Смолянски окръг. 
Тук бе проведен и Вторият национален събор на Българския 
туристически съюз. На най-високата част на седловината, от коя
то се разкриват обширни гледки към безкрайните вериги на Ро
допите, има винаги отворен ресторант, в който туристите могат 
да отпочинат и да се нахранят. Места за спане обаче няма.

83. Рожен — х. Момчил юнак — 3,00 ч

От Рожен се тръгва на североизток по коларския път, който 
следи билото на рида. Прехвърля се вр. Караманица, траверси- 
ра се вр. Тюлютепе (двугърба камила, 1770м) и през седловината 
Дели Ибрямица се стига до крайпътната чешма под вр. Момина 
вода (1,30 ч). Северно от чешмата е параклисът „Св. Георги“, а 
върхът над него е Момина вода (1834 м). На 30.VIII. 1879 г. туке 
станала ожесточена битка между дружината на Капитан Петко 
войвода и настъпващите откъм Смолян башибозуци, подтиква
ни от английския шпионин Сенклер, за да завладеят северните 
части на Родопите. Тук е била и една от стоянките на партизани
те от отряд „Колю Шишманов“. В чест на загиналите партизани 
на върха е поставена паметна плоча. Чешмата, която има хубава 
вода за пиене и е естествено място за отдих, е кръстовище на 
пътища. По пътя, който слиза на югозапад, се стига за 1,30 ч 
в с. Момчиловци. На север пътят води към геоложките бараки 
и х. Пашалиица, на изток — към картофохранилището на с. 
Момчиловци. Маршрутът е на североизток. Той минава над са
мотната къща, прехвърля билото при параклиса „Св. Неделя“, 
под който на 10 мин в гората е имало партизански лагер, а в 
околностите му е бил убит Саръбаба — един от предводителите 
на турските войски при завладяването на Родопите. Продъл
жава се сред обширни поляни и скоро се стига до краварника в 
м. Локвата. На тази седловина се наблюдава чудно природно яв
ление — бифуркация, т.е. от един извор изтичат две реки — 
на юг е р. Малка Арда, а на север — Джурковската река.

Пътят продължава на североизток по западния скат на вр. 
Свети дух и щом се стигне до северния му склон, вляво под пъ
тя се виждат г.д. Ахматица и пионерската едноименна хижа, 
а вдясно, на западния му склон, на 1710 м н.в. сред вековна 
смърчова гора се издига новата младежка хижа Момина вода. 
Тя е масивна триетажна сграда в родопски стил. Построена е 
през 1966—1968 г. от туристите в с. Момчиловци. Има капацитет 
80 легла, в стаи с по 3, 4 и повече легла. Водоснабдена е, елек-
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трифицирана и канализирана. Разполага с обширна столова, 
кухня, занималия и библиотека. Най-близкият изходен пункт 
за посещението йес. Момчиловци — 11 км или 2,30 ч по мар
кирана пътека. Седловината между вр. Св. дух и насрещния вр. 
Ахматица, до която извежда пътят, се нарича Юрушко гробе. 
Тя е някогашно пасище на юруци, а върхът наричат Родопско 
Оборище, тъй като в 1903 г. събраните на него делегати на Ахъ- 
челебийско-Скеченския революционен район, взели историческо
то решение да въстанат за освобождаването на южните части на 
Родопите, Беломорска Тракия и Македония. От Юрушко гро
бе се свива на югоизток и след 10 мин спускане се стига в ливади
те на Мразлив дол, сред които се издига х. Момчил юнак— дву
етажна масивна постройка с голяма открита тераса и оригинал
но външно оформление. Разположена е в североизточните поли 
на вр. Св. дух на 1695 м н.в. Изградена е от туристите на с.Мом
чиловци през 1940 г. По-късно обаче е основно ремонтирана и 
обзаведена. Побира 50 души на легла и нари. Има добре обзаве
дена туристическа столова с 30 места. Водоснабдена е и електри
фицирана. По време на съпротивата е била използувана от пар
тизаните. Най-близък изходен пункт за посещението йес. Мом
чиловци. Недалеко от нея е и с. Проглед.

84. С. Проглед — х. Момчил юнак — 4 ч

Прогледе малко курортно селце, което отстои на 7 км 
южно от Чепеларе. Кацнало на слънчев хълм (1400 м н.в.) на 
около 10 мин вляво от шосето за Смолян, там където от него се 
отделя шосето за летовище Пампорово. То е старо селище. 
В землището му има гробни могили, в които са намерени фи 
були, бронзови върхове от копия и други предмети от тракий 
ски произход, но се е оформило като значително селище, кога
то в него идват преселници от селата Момчиловци, Славейно, 
Петково и др., останали в пределите на Турция след позорния 
Берлински договор. Преди Преображенското въстание в него 
са се срещнали войводите Гоце Делчев и Пею Шишманов. По- 
рано се е наричало Стамболово. Родно място е на Дичо Петров, 
командир на I войнишки партизански баталион „Хр. Ботев“, 
загинал трагично на 23.V.1944 г. при с. Батулия, Софийско. 
На централното шосе в началото на селото е неговият величест
вен паметник.

Поемаме по пътеката за мах. Караманица, сборище на ко
митите след 1900 г., преваляме билото, преминаваме гората и 
след 1 ч достигаме махалата, разположена в изворния район на
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р. Янчевска. Оттук нагоре горски път, който вие снага по дерето, 
ни извежда на билния път между вр. Караманица и вр. Тюлю- 
тепе (45 мин). Нататък до хижата се следва пътят, описан в мар
шрут 83.

85. С. Момчиловци — х. Момчил юнак — 12 км (3 ч)

Момчиловци е разположено сред малка котловинна 
на 1040 м н.в. на югоизток от Роженския проход, високо вляво 
над шосето за Смолян. Климатът му е мек и приятен, тъй като 
котловината е обградена от изток, север и североизток с високи
те ридове Могилата, Тюрбето, Каменя и др. Възникването му 
се крие в древността. Според предание преди турското нашест
вие то е носило звучното славянско име Руйново. Древността 
му се потвърждава от крепостните стени при Гарванов камък, 
на вр. Сакарка, а също така и от намерените римски монети в 
м. Хаджиица. През 1676 г. за пръв път се споменава в турски 
документ с името Горно Дерекьой. През вековете то си остава 
чисто българско селище и не случайно именно в него Левски е 
основал революционен комитет, а през 1922 г. в него била обя
вена първата комуна в Родопите. От най-ранни времена прехра
ната си жителите му са намирали от скотовъдството, дърводо
бива и земеделието.

От североизточния край на селото се поема по пътя, който се 
изкачва на близкия рид, след това слиза в изворния район на р. 
Малка Арда и след още едно изкачване извежда при чешмата под 
вр. Момина вода (2 ч), откъдето до х. Момчил юнак се стига по 
пътя, описан в маршрут 83.

86. X. Момчил юнак — м. Хайдушките поляни — 45 мин

От х. Момчил юнак до Хайдушките поляни (Имаретдере) 
води хубав коларски път. Вдясно от него (30 мин) над Имарет- 
ската падина на голото връхче Чала се издига двадесетметро- 
вият паметник на загиналите борци за свобода от две поколе
ния — възрожденци и партизани. Той представлява дуло на 
пушка, излизащо от земята. На западната му страна е издъл
бан символичният образ на освободените Родопи, а на източна
та—епизод от борбата на народа срещу фашизма. В бъдеще край 
паметника ще се оформи малък парк. Макар да е издигнат 
на незначително връхче, паметникът се вижда от терасата 
на х. Момчил юнак, от Роженския проход и дори от вр. Мур
гавец.
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Пред погледа се разстилат Хайдушките поляни 
като огромно родопско халище с преливащи краски от тъмно
синьо до светлозелено. Над тях се възвисява гористият купол 
на вр. Курбанери (курбанска земя) с широка горска просека 
от билото до поляните, а вляво зад него се синее снажният вр. 
Преспа, единственият двухилядник в Преспанския дял.

За 15 мин се слиза при ресторанта на летовището. Старото 
название на поляните идва от турската дума „имарет“, която 
значи страноприемница, обществена сграда, в която се приемат 
безплатно преходящи пътници. Местността обаче е била населе
на много преди идването на турците. Това се потвърждава от 
разкопките, при които са намерени основи на християнски храм 
и други сгради. Навярно тук е имало манастир от Втората бъл
гарска държава. Преданието разказва, че по време на турското 
робство в съседната м. Мурджов пожар лък са се крили българ
ски комити, поради което горите наоколо били опожарени. През 
1898 г. свободолюбивият жител на с. Славейно Пею Ив. Шиш- 
манов образувал революционен комитет, който си поставил за 
задача освобождаването на Родопите от турските потисници. 
По време на Преображенското въстание (1903 г.) той застанал 
начело на Ахъчелебийско-Скеченския революционен район, 
щабът на който се е помещавал в бащината му колиба. Тя се на
мира на 500 м под ресторанта по пътя за с. Манастир. Сега е 
превърната в музей. През 1904 г. четата влязла в сражение с 
голям турски отряд. Знаменосецът Колю Шишманов бил тежко 
ранен. За да не падне в плен на турците, той се самоубил. Него
вият гроб, покрит с мраморна плоча, се намира до старинното 
параклисче „Св. Богородица“ под Чинковите вили. Образува
ният през май 1944 г. партизански отряд от околните села е 
носел неговото име. Поради многото исторически събития, ста
нали по тези закътани места вдън горите родопски, цялата окол
ност бе преименувана на Хайдушките поляни. Още след Осво
бождението Имаретдере започва да привлича летовници. Днес 
летовището се разширява и благоустроява.То е включено в нацио
налния курортен комплекс „Орфей“.

87. Село Манастир — м. Хайдушките поляни — 7 км

Най-близкият изходен пункт за посещението на Хайдушки
те поляни е с. Манастир. То е едно от живописните родоп
ски селца. Разположено е по северните склонове на вр. Преспа 
на 1550 м н.в. Заселено е след Освобождението върху старо се
лище край развалините на старинен манастир, откъдето е дошло
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и името му. Основатели са му преселниците от с. Давудево (се
га Давидково), които не искали повече да пъшкат под турско 
робство. Те превалили билото, по което е минавала границата 
ни с Турция, и се озовали откъм северната му страна, но пак на 
родно землище. До селото води хубав, но тесен шосеен пътотгр. 
Лъки (17 км).

От с. Манастир до Хайдушките поляни води третостепенно 
шосе — 7 км. То преваля рида, който обгражда селото от юго
запад и по долината на Манастирската река достига до ресто
ранта на Хайдушките поляни.

88. Хайдушките поляни — х. Преспа — 1,15 ч

По маркираната пътека над Чинковите вили, която се вие 
из стара борова гора и минава край пълноводния Кемилев чу
чур, се излиза на билната просека от вр. Курбанери към вр. 
Преспа. Тя е служила за българо-турска граница до 1912 г. 
Прехвърля се и само след 3 мин се стига на х. Преспа (1765 
м н.в.). Тя е двуетажна модерна постройка, която самотно стър
чи сред м. Горялата хвойна. Построена е от славейновските ту
ристи през 1963 г. Побира 90 души. В столовата й, която побира 
около 100 души, е обзаведен битов кът с типичните родопски 
халища с шарки в чудни съчетания. Сградата е водоснабдена и 
електрифицирана.Има бюфет. От верандата й се открива безбреж
на панорама към Жълти дял, Аладаг и Драгойновските върхове.

Най-близък изходен пункт за посещението на хижата е с. 
Славейно.

89. С. Славейно — х. Преспа — 3,30 ч

Славейное чисто българско село. Разположено е сред 
гористи заоблени хълмове на камениста тераса, която се спуща 
стръмно към долината на р. Малка Арда. Основано е през вто
рата половина на XVII в.от българи, които не искали да приемат 
мохамеданската вяра. То е родно място на бореца за свобода 
Пею Ив. Шишманов, неговият братовчед Колю Шишманов и 
други свободолюбиви българи.

От селото до хижата най-удобен е пътят през с. Кутела. От 
него на север пътят се изкачва до централното било, преминава 
го и се озовава сред Хайдушките поляни. Оттук до хижата се 
върви по описания в маршрут 88 път.
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90. X. Преспа — х. Свобода — 2 ч

От х. Преспа се поема на североизток по пътечката, която 
извежда на билото (30 мин). Оттук за около 30 мин без път може 
да се изкачи вр. Преспа (2001 м), който е последният двухиляд
ни к на Западните Родопи. Неговото тревисто теме и куполът на 
вр. Момчил са най-добрите ориентири в този дял на планината. 
Каменната му огърлица изобилствува със скални яребици,кек- 
лици и глухари, откъдето е дошло и турското му название Чил- 
тепе (яребичен връх). Гледана от върха, цялата планина сякаш 
е застинала ниско долу — величествена и необятна.

Продължава се по пътя, който обикаля върха откъм север
ната му страна по запазения на места калдъръм на стария римски 
друм, свързваш, Августа Траяна (Стара Загора) през Тополово 
и Рожен с Беломорската низина. Достига се седловинната поля
на Тузлата, през която минава конска пътека вляво за с. Мана
стир и вдясно за с. Давидково. И двете села отстоят оттук по на 
1,30 ч. Поема се нагоре по телефонните стълбове, стига се билото 
и се свива на североизток по пътеката за х. Свобода. Долу, там 
където се червенеят покривите на стопанските сгради на ДЗС 
Давидково, е местността Бъхтярица (тупаница). Това 
странно наименование е дошло от голямата битка, която родоп
чани са водили с турския завоевател Енихан баба. При тази 
битка имало толкова трупове, че долът се вмирисал, а част от 
загиналите били погребани под северните склонове на вр. Мом
чил в падината Г роба. Тази падина е обградена отвред със 
стара смърчова гора, която й придава романтичност и тайнстве
ност.

Само на няколко минути от Гроба е пълноводната чешма, 
край която българомохамеданското население се събира всяка 
година, за да чествува „светеца Енихан баба“. За да увековечат 
паметта на своя военоначалник, който стоял начело на две голе
ми армии при завладяването на Родопите и паднал убит под вр. 
Момчил, турското правителство го погребало в тюлбе на върха, 
а по него издигнало голяма джамия. То нарекло върха на него
во име — Енихан баба, обявило го за светец и задължило всич
ки мохамедани от околните селища да идат на поклонение на 
гроба му. По-късно това станало традиция.

Всъщност Енихан баба бил един жесток завоевател на на
шите земи и по-специално на Родопите. По негова заповед 
са били унищожени всички селища и жителите им по пътя от 
Одрин до Каракулас.

119



Над чешмата на седлото, западно от темето на вр. Момчил, е 
х. С в о б о д а. Тя е изградена върху основите на бившата 
джамия на 1800 м н.в. Представлява двуетажна постройка. 
Обзаведена е от давидковските туристи с 60 легла. Електрифи
цирана е и водоснабдена. Има бюфет, туристическа кухня, сто
лова. Открита е за посещение през 1964 г. От двора й се разкри
ва една от най-просторните панорами към Източните Родопи. 
Най-близки изходни пунктове за посещението й са селата Ма
настир и Давидково.

Само на 10 мин от хижата е тревистото чело на в р. Мом
чил (1943 м). На него стърчат овехтелите разнебитени колове 
на триангулачната пирамида, а под нея с каменни стени е обгра
ден гробът на Енихан (бившето теке). Според преданието той 
бил убит на седловината Картала под върха от момците на сме
лия защитник на Родопите, наречен от турците Каракулас 
(черен предводител). Родоповедът В. Дечов счита, че на върха 
е имало древно светилище. Той дори твърди, че именно тук, 
а не на вр. Виденица е било прочутото тракийско светилище на 
Дионисий.

Едва ли има друг родопски връх, който да предлага по-широк 
обзор от този средищен връх на Преспанското било. Почти 
целите Източни Родопи и голяма част от Западните се виждат 
оттук. Местните планинци разправят, че от него в ясните зим
ни дни се виждали минаретата на Султан Селимовата джамия в 
Одрин, а нощем — като сияние осветлението на града. Пред 
нас се разкрива на изток и север необятният лабиринт от оголени 
ридове, скали,сипеи, прорязани от долините на реките Боровица, 
Давидковска, Юговска и притоците й Белишка река и Мостова 
Сушица. Само вр. Акватепе едва подава гористото си теме над 
страшните бездни на Вражите скали и тризъбия връх (Ужаса). 
На запад картината е съвършено друга. Тъмнеят веригите на 
Крушова планина, Радюва планина,Чернатица, залесени с игло
листни и широколистни гори. Далеко зад ридовете нощем се 
виждат светлините на Хасково и Кърджали, а в долината на 
Давидковската река блестят като светулки къщичките на маха
лите, сякаш летят във въздуха.

Върхът е получил името на юначния Момчил поради това, че 
е влизал в пределите на неговата краткотрайна държавица.

91. С. Манастир — х. Свобода — 2 ч

Излиза се от източния край на селото, изкачва се стръмната 
пътека, която криволичи по ската. Минава се през м. Чергите 
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и се достига до параклиса „Св. Илия“(1ч). Оттук се поема по 
коларския път за с. Давидково. Върви се по него до просеката 
за високо напрежение. Изоставя се пътят и се поема нагоре към 
седловинната поляна Тузлата (1,30 ч), от която по описания в 
маршрут 90 път бързо се стига до х. Свобода.

92. Село Давидково — х. Свобода — 2 ч

Давидково (Давудево) е едно от най-големите купни 
села в този район. То е разположено в долината на Давидков- 
ската река, ляв приток на Арда. Родно място е на възпетия в 
народните песни Караджа войвода.

Най-бързо до хижата може да се отиде през махалите Кру- 
шето и Катраница. До мах. Крушето пътеката е стръмна, гола, 
камениста и неприветлива, но оттам нагоре минава през гора и 
е по-разнообразна. Почти през цялото време хижата се вижда, 
кацнала на билото, и е най-добрият ориентир.

93. X. Свобода — Разклона — 5,30 ч

От хижата се слиза на коларския път до чешмата. Тръг
ва се по него на север до седловината Картала (30 мин). Тук е 
разположена голямата мандра на давидковци, а до нея е изгра
дена циментова чешма с изобилна вода. Пресича се пътят от с. 
Манастир за с. Давидково и се продължава на север по пътека
та, която вие снага по тревистия скат на вр. Тузлата. Скоро се 
стига на летните кошари в м. Плавилото — между вр. Тузлата 
и вр. Крива чука (1 ч), който се вижда почти от целия по-нататъ
шен път. Заобикаля се от север и се достига седловината Кара- 
кулас, през която минава пътят от Белица за Загражден под та
ка наречените Живи блата. Обикаля се дълбокото дере — на
чален приток на Белишката река, и се спуска по десния бряг на 
реката по трасето на древния римски друм,край който има ста
ринни чешми и няколко бараки за горските работници. По един 
тесен рид се слиза към шосето на превала Пролеза (2,00 ч). 
Отпред се вижда вр. Гребенарова чука, а зад него — вр. Аква- 
тепе. Пролеза е най-ниската билна част на Преспанския дял 
и е най-тесният скалист ръб по билото на рида. Той е вододелът 
между Марица и Арда. Това родопско „конче“ продължава сто
тина метра.На запад от него се продънва долината на Белишката 
река, по която вие серпентините си широк път. На изток е не 
по-малко дълбоката сипейна долина на р. Боровица. Някога 
обрасла с вековни борове, сега долината на реката поради
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поголовната сеч е превърната в потискаща сипейна пустиня. 
По скалистите й скатове под пътеката като есенни листа са се 
прилепили няколкото къщички на мах. Хамбар (317 ж).Няма 
път към нея, а само кози пътеки.

Отпред са Вражите скали —каменисти главозамайващи ур
ви. По техния югоизточен скат криволичи тясна сипейна пъ
тека — някогашно трасе на римския път. Причудливи анде- 
зитни скали са надвиснали, а долу са зейнали бездънни пропас
ти. Само на едно-две места по пътеката са се запазили самотни 
борове, оцелели като по чудо от бурите и безжалостната дървар- 
ска брадва. Пътеката се изкачва все по-нагоре. На места се всича 
в скалите живописно. Тя излиза, колкото и да е парадоксално 
за този безводен и пуст край, до една чешмица под самия вр. 
Акватепе. Над нея стърчат руините на някогашно ханче. А к- 
в а т е п е (1602 м) и неговата околност са единствените по този 
път, които радват окото с хубавите си зелени поляни и тъмни 
борови гори. Името му идва о.т необичайното съчетание на латин
ската дума „аква“-вода, и турската „тепе“ — връх, т.е. воден 
връх. На западния склон на върха на 10 мин от чешмичката 
сред чудно хубава поляна е разположена ловната хижа Аква
тепе, в която не се приемат туристи. От нея се разкриват живо
писни гледки към долините на Белишката и Юговската река, 
към причудливите Червени скали, към Градище планина и нача
лото на Преспанския дял. Вдясно от пътеката се разкриват ди
вите бездни на скалистия трион Ужаса.

Чешмичката е естествено място за отдих. Дотук се стига за 
5 ч. Ог чешмата се продължава по стария римски път, водещ на 
север. Щом се мине граденият кладенец, при който също може 
да се почива или обядва, вижда се безлистната купна на вр. 
Погледец. В южния му скат на малката седловинка Разклона 
пътят се двои.

94. ^Разклона*— Тополовски проход — с. Тополово — 6 ч

Като се тръгне по дясната пътека, след около 10 мин се нав
лиза в тесния и скалист проход Грачогидик.В края на теснината 
като през огромна рамка се вижда Тракийската низина, а зад 
нея — Балкана. На запад долу остава Суватско дере — ляв 
приток на р. Мостова Сушица, а далеч на север се мержелеят 
къщите на селата Добростан и Орешец. Отпред се вижда грамад
ният купол на вр. Шилденски камък (1344 м), набоден смного 
скални игли, а югоизточно в дъното остава плоският Сини връх 
(Кокез тепе —■ 1537 м). Продължава се надолу по стръмна пъ- 
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тека. От нея едно разклонение води към долината на Суватско 
дере, а пътят по маршрута продължава по билото край причуд
ливия скален монумент Къзкая (момин камък) — до руините 
на бившия граничен турски пост.От стария пост се свива наляво 
и скоро се стига до Тополовския проход (Арпаг-и- 
дик — ечемичен проход ■—■ 1250 м). Някога тук се е нощувало 
на Бекировия хан, но той отдавна е само развалина. Според 
преданието Мехмед Синап е отсядал да нощува тук, след като 
напълнел чувалите си с храни за гладните чеченци. Разпилени
те от зоба на конете ечемичени зърна поникнали и затуй прохо
дът бил наречен ечемичен.

Край Бекировия хан се върви по пътеката, която слиза в 
Тополовската река и все по течението й за 2 ч се отива в с. To
il о л о в о. То е разположено край едноименната река при из
лаза й от планината. Намира се на 18 км от Асеновград по шо
сето за Кърджали. Турците го наричали Тахтали (дъсчено) 
поради многото дъски, които жителите му произвеждали. То
полово е старо селище. Още през римско време през него е мина
вал важният път, който е свързвал Августа Траяна (Стара Заго
ра) с долината на Арда и Беломорието. Южно над селото се на
мират следи от крепост. Някои автори твърдят, че това е извест
ната Констанция, а други — че са останки от крайпътна рим
ска станция. В околностите на селото има развалини от старинен 
манастир. Тополово е богато и благоустроено село. То е естест
вен икономически център на околните планински села и махали.

95. Разклона — с. Мостово — 4 ч

Поема се по лявата пътека. Траверсира се вр. Погледец от
към югозападната му страна и се излиза на билото (45 мин), 
от което се разкрива един фантастичен скален свят като този 
при Белоградчик. Вляво се е проснало сякаш допотопно животно 
назъбеното гърбище на Караджов камък — това е 
огромна скална грамада с отвесни скали, продълбани на места 
от пещери. Името си носи от легендарния хайдушки войвода 
Караджа, който по време на турското робство защищавал по
робеното население от този край, а скривалището му било в 
пещерите под камъка. Насреща стърчат в небесата шилестите 
чуки на Шилденски камък, а в ниското под урвестите спусъци 
се гушат сред оголените ярове на Суватско дере и Мостова Су- 
шица къщичките на няколко махали. През един прозорец на 
планината, наречен с право от местното население Вратата, се 
разкрива рядко интересна далечна панорама към Тракийската 
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низина и Стара планина, и то така неочаквано, че човек остава 
слисан от тази грандиозна гледка. Далеч на север се вижда с. 
Добростан, а под него, разхвърлено по един стръмен скат, е 
с. Орешец. Слиза се надолу по тревистото гърбище на Суватския 
рид към м. Врисовете (Долната каба — 1,30 ч), получила име
то си от няколкото изворчета почти на билото на рида.Като се 
премине наляво над камъка, излиза се на седловинната заравне- 
ност Хармана — 1 ч. Насреща е гористият внушителен К р ъ с- 
т о в връх, името на който е свързано с едно интересно пре
дание. Когато турците започнали насила да помохамеданчват 
българите, свещениците от близките черкви и манастири събрали 
кръстовете и потирите и ги заровили на този връх, за да не се 
гаврят с тях турците и да бъдат запазени за идните поколения. 
На неговото теме и досега има запазена малка черквица.

От Хармана бързо се слиза в с. М о с т о в о. То е малко сел
це (1070 ж.), закътано в дълбоката долина на Мостова Сушица. 
Новите му къщи са скупчени на една тераса на високия й ляв 
бряг. Работна земя тук почти няма, затова жителите му често го 
напущат и отиват на работа из дърводобивните горски стопан
ства или по социалистическите строежи. Хората му са приветливи 
и любезни. Празничните носии, особено на жените, са твърде 
живописни и богати. Поминъкът на населението е отглеждане
то на тютюн и животновъдство.

На изток под селото се намира естественият каменен мост 
Е ркюприя, изграден от мрамор, от който селото е получило 
името си. Под него с мъка се провира р. Мостова Сушица. Той 
прилича на скалните мостове до х. Чудните мостове, но е много 
по-малък. Намира се в съвсем обезлесена местност и не е така 
красив. Горният му отвор е доста широк, а долният, който е на 
около 30 м, е тясна цепнатина, от която излиза водата на реката. 
По него минава пътят за с. Орешец.

РАДЮВА ПЛАНИНА

На север от вр. Момина вода на Преспанското било се спуща 
Радюва планина. Някога по билото й е минавал старинен друм, 
наречен Червенът. Тя заема пространството между Чепеларската 
и Юговската река. Най-високият й връх е Тузлата (1891 м). 
Кристалинни шисти, варовици и рудни находища са съставната 
й част. Радюва планина е един от най-големите карстови райони 
в Родопите. В нея досега са разкрити 45 пещери и пропасти. 
Карстово образувание е и третата Еркюприя, която се намира
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на Белишката река, източно от гр. Лъки. Реките, които извират 
от планината, образуват дълбоки проломни долини. Целият 
рид във високите части е покрит с иглолистни гори, а в нис
ките — широколистни. В този планински дял има само една 
хижа. Изходни пунктове за посещението му са с. Павелско, гр. 
Лъки и Нареченските бани, до които има асфалтирани пътища 
и редовни рейсове.

96. Момина вода — х. Пашалиица — 6 ч

От чешмата под вр. Момина вода край геоложките построй
ки вие път на север по билото на Радюва планина. След около 
20 мин се стига на седловината Калъчбурун (крив нос). Продъл
жава се през седловината, навлиза се в гората и се стига до раз
рушена чешма. Продължава се по билото и се навлиза в трасето 
на старинния път, отляво остава овчарска кошара. Прекосява 
се малкият връх и се озовава на седловината пред вр. Тузлата 
(1891 м). В края на нивите е новата сграда на мандрата. Край 
нея минава път, който се спуща в с. Богутево (1 ч). Продължава 
се на север, обикаля се вр. Тузлата от запад и се стига до вр. 
Малката Тузла. След 1 ч се стига пред чешма сред гъста гора, 
а след още 30 мин пътят завършва при малка каменна построй
ка. Продължава се по пътеката, обикаля от запад вр. Дрънде- 
вица и се озовава на седловината пред вр. Пандурова чука. Зао
бикаля се върхът от изток и се стига до вр. Кутел. Оттук се про
дължава по стария друм до мандрата в м. Панека. Пътеката про
дължава на изток. На север остава новият говедарник, а под 
него е г.д. Пашалиица. Продължава се през м. Гроба е след30 
мин се пристига на х. Пашалиица.

97. Село Павелско — х. Пашалиица — 15 км (4 ч)

Павелско е съставна община с Хвойна. Отстои на 40 км 
от Асеновград. То е голямо и хубаво селище в Долен Руп- 
чос — долинно разширение на р. Чепеларска. В миналотожи 
телите му, които са българи, са се занимавали с рудодобив. Оста
тъци от пехци и сгурия още личат в землището му. Имало е 
римска баня, зидовете на която и днес могат да се видят. Близо 
до селото е прочутата пещера Змеюва дупка. От селото до хижата 
има асфалтиран път. По същия път с малки пресечки може да се 
отиде и пеш за 4 ч. Хижа Пашалиица е нова постройка, 
много добре обзаведена. Тя е водоснабдена и електрифицирана.. 
Побира 90 души. Разположена е на североизток до едноименния
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вр. Пашалиица (1641 м) сред широка слънчева поляна, обкръ
жена с хубава иглолистна гора. Околностите на хижата изобил- 
ствуват с горски плодове — малини, ягоди и боровинки. На 10 
мин по-долу от хижата е малката ловна хажа с капацитет 10— 
15 души. Тук има изобилен лов на диви свине, глухари и др.

98. Хижа Пашалиица — Нареченските бани — 3 ч

От края на асфалтирания път, където гарират колите, се 
слиза по поляните на север към Ловния дом. Преди да се стиг
не до него, се свива вдясно към дола. Оттук започва рядка мар
кировка. Продължава се на север през сечището по леко очерта
ваща се пътека, която се превръща в трупчийски път. Все по него 
се достига до товарище. Вляво и вдясно водят трупчийски пъ
тища. Слиза се надолу. Пътят се разширява в камионен. Той 
криволичи високо по левия бряг на десния начален поток на р. 
Люти дол, прави се голям завой до долината на левия начален 
поток на р. Люти дол и се слиза до водослива на двата потока, 
от които се образува реката (1,45 ч). Тук има няколко построй
ки. Назад остава острият горист връх Елдермен (вятърна 
мелница),а вдясно горе над стръмния бряг на Люти дол се подават 
острите зъбери на скалата Сокол. Оттук надолу дефилето става 
скалисто. На левия бряг на реката се издига скалата 3 а р е н и- 

- ц а с едноименна старинна крепост, от която са останали само 
руини. При нашествието на турците българите са се укрепили в 
крепостта. Една тъмна нощ те изненадали защитниците, на
пуснали крепостта и тръгнали по скалистия гребен към плани
ната. В тъмнината били обстрелвани и повечето от тях намерили 
смъртта си. Оттогава нарекли реката Люти дол, защототрупове
те им влютили цялата долина с миризмата си. По течението на 
реката широк пъг отвежда за 1,15 чдо Нареченските 
бани. Намират се на 25 км от Асеновград. Представляват го
лям балнеоложки комплекс. Почивни домове, частни вили, 
балнеосанаториуми, хотел, ресторант и други културни и здрав: 
ни институти едва се побират в тясното и гористо корито на Че
пеларска река. Тум има няколко минерални извора, но не на 
всички водата е каптирана. Тя има 30—31°С със слабо горчив 
вкус и лекува стомашни и чревни заболявания, подобрява об
мяната на веществата и успокоява нервите. Малкото солено 
изворче край шосето под ресторантчето има 1130 емана и е 13-то 
по радиоактивност в света.
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99. Хижа Пашалиица — с. Дряново — гр. Лъки — 3,30 ч

От х. Пашалиица за с. Дряново води коларски път. За 2 ч 
по него се излиза от гората и се стига терасата на вр. Киван 
(Св. Иван). Там някога е имало черква, основите от която личат. 
Слиза се по стръмния безлесен хребет за 0,30 ч до с. Д р я н о- 
в о. То е малко миньорско, планинско селище, загнездено в 
стръмните спусъци на върховете Дръндевица и Кутел. До него 
има редовни рейсове. От селото надолу по реката шосе отвежда 
до гр. Лъки за 1 ч.

Л ъ к и е нов миньорски град. Разположен е в долината на 
Юговската река на 680 м н.в. Обграден е отвред със скалисти, 
голи чукари. Според едно предание местността, в която се намира 
градът, се е наричала Върпи, т.е. дълбока местност. По-късно 
е получило названието Стойкова лъка, откъдето произлиза и 
днешното му име. Обявено е за град в 1969 г., когато в неговата 
околност се засили разработването на оловно-цинковата руда, 
която е била известна още в древността. По-рано главен поминък 
на населението му е било скотовъдството, а сега — рудодоби
вът. От земеделските култури се отглеждат главно тютюн, кар
тофи и фуражни култури. Добре е благоустроен — има големи 
жилищни блокове, обществени сгради, хотели, ресторанти и 
други културни институти. Отстои на 35 км от Асеновград. 
Разклонът за него от главната магистрала е на 19-ия км. Градът 
има редовна автобусна връзка с Асеновград.

МАНАСТИРИЩЕ (САРПБУРУН — СТРЪМЕН НОС)

Той е къс, но внушителен рид. Поради стръмните си склонове 
е получил и името си. Той се спуща на север от вр. Ахматица 
между долините на Джурковската и Манастирската река и за
вършва внушително над гр. Лъки. Горната му част е покритас 
гъсти иглолистни гори, а скатовете му в по-голямата си част 
представляват скални отвеси, покрити със смесени гори и храсти. 
В недрата си крие ценни природни богатства. По него няма хи
жи, няма маркировка, затуй рядко се посещава от туристи.

КРУШОВСКА ПЛАНИНА (ЧЕРНИ РИД)

Тя е една северозападна издънка на Преспанския рид. За
почва от връхчето северно от мах. Кормисош и завършва стръмно
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над водослива на Белишка с Юговската река. По-лични върхове 
по нея са Кечикая (кози камък), Каратепе (черна могила — 
1545 м), първенецът на рида е Пропуло. Ридът е горист, със 
стръмни спусъци към долините на реките. Богат е на руди. Не 
се посещава от туристи. И досега е запазила своя див и девствен 
характер. Няма хижи, няма маркировка.

ГРАДИЩЕ ПЛАНИНА

Страничен рид е на Преспанския дял. Простира се почти 
перпендикулярно на долините на реките Белишка и Мостова 
Сушица с посока запад-северозапад. Той е скалиста грамада, 
изградена от кристалинни шисти, мрамори и андезити. Билото 
му е покрито с иглолистни гори, а склоновете му са стръмни, 
скалисти. Получил е името си от малката крепост, която се 
издигала над водослива на двете реки и е известна с наименова
нието Юговското градище. Не се посещава от туристи. Няма 
хижи, няма маркировка.

КАРАКУЛАС (ГОРДЮВА ЧУКА)

Това е най-източната издънка на Западните Родопи. Отделя 
се от главното Преспанско било при вр. Ялварника. Отначало 
се спуща на юг, но след това прави голяма дъга, обърната на 
север, после свива на югоизток и завършва над с. Подгорец 
при яз. Кърджали. Изграден е главно от андезити и риолити. 
По-значителните му върхове са Яйла и Бездивен (1170 м). Це
лият рид е обезлесен, силно еродиран, поради което спусъците 
му към реките Боровица, Давидковска и Арда са стръмни и 
остри. В буквален превод името му означава черен предводител, 
но значи още застава, пост. По него няма хижи, няма маркиров
ка. Само кози пътеки го пресичат, за да свържат селищата от 
долините на реките, които го обграждат. От туристи рядко ое 
посещава, и то към вр. Бездивен. Изходни пунктове за посеще
нието му са гр. Кърджали и с. Комунига.

130



Каракаяла

Ракадере

ОКадънка

Тиква

Ьездивен

Аврамово . гепе

Подградец
Хаджиевци

О0°
0 Безводно

С*Бозва

о Раница
Л

Vil ПРЕСПАНСКИ ДЯЛ

, /
Казлъкчерпа

Сокол ите|

0 2
.

0 Песнопой

- КАРАКУЛАС

Средска

□ фЖенда .ЮКопитник-

* Бешиктепе

Богоров дол



Забърдо

'Български пост

Чепеларка

Махмутица

Стойките

Г. Пе^енк Еркюпрв»
Бяла бод

лухите камъни

Айдарски камък

фТТурски пост

Ченгенекьошк

©Върбо

Камъка

A

VIII. ЧЕРНАТИЦА-@Р
/// \

Коджаманица

0 Асенец

^Кукувица

Картала

W



VIII. ЧЕРНАТИЦА

Чернатица (Карабалкан — черна планина) е един от 
най-красивите дялове на Западните Родопи. Той започва от 
седловината Пампорово и се спуска от юг на север до Тракий
ската низина между долините на реките Въча и Чепеларска. 
Целият е обрасъл в горните си части с иглолистни, а в по-ниските 
части със смесени гори, които с тъмния си цвят са дали наимено
ванието на дела.

Отначало той представлява единен висок хребет, който про
дължава от Пампорово до вр.Модър, откъдето на север се разкъс
ва на три мощни рида: Върховръх, който отначало държи севе
розападна посока, после завива на север и изчезва в Тракийска
та низина при Перущица и Храбрино: Средният рид започва 
също от Модър, продължава право на север и се слива с Тракий
ската низина на изток от с. Храбрино; Белочерковски рид — за
почва от вр. Модър, отначало има север-североизточна посока, 
достига вр. Кюмюрлютепе (1583 м), където от него се отделя право 
на север късият рид Равнища, ограден от долините на реките 
Лилковска и Пепелаша. Главното било на рида продължава на 
североизток до вр. Преспа (1534 м) при лет. Бяла черква, където 
пак се разделя на две. На изток се спуска към долината на р. 
Чепеларска при с. Бачково невисокият и малко посещаван 
Черновръшки рид, а на север продължава главното било, до
стига вр. Здравец (Суши котел— 1351 м) при х. Здравец, откъ
дето рязко завива на изток и се спуща към долината на р. Чепе
ларска при Асеновград, а по-ниски части от него се спущат на 
север към Тракийската низина.

Първенецът на дела е вр. Голям Персенк (2093 м), който е 
само с 98 м по-нисък от първенеца на планината — Перелик. 
Въпреки това Персенк се зачита за един от седемте първенци на 
нашите планини, тъй като е по-често посещаван и близо до него
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има няколко хижи. Други по-лични върхове на дяла са: Кара- 
балкан (1958 м), Персенк (2074 м), Модър (1992 м), Руен (1326 м) 
и др.

Целият дял е изграден от гнайси, амфиболити, риолити, 
мрамор, гранити и други скали. В дебрите му сред вековни 
иглолистни гори са скътани чудни природни кътове и образува
ния като пещери, скални мостове, скални гъби и други природ
ни феномени.

Чернатица е свидетел на много исторически събития от вре
мето на траките, та до наши дни. По билото на този дял е минавал 
важният римски път, който е свързвал Тракийската низина с 
долината на р. Арда и Беломорието. В най-новата ни история 
влезе чрез дейността на партизанския отряд „Антон Иванов“ и 
бригадата „Г. Димитров“.

По планинските скатове и долините на реките има много 
селища, които оживяват планината и правят дела леснодостъ
пен. В най-красивите му кътове са създадени планински курор
ти с много почивни домове. Материалната база за неговото посе
щение са 13 хижи и 5 туристически спални (не случайно енай- 
посещаваният дял в Родопите). В него са организирани 3 летни 
екскурзионни маршрута и 1 зимен. Наред с това той е най-бли
зо до главните изходни пунктове за посещение на Западните Ро
допи — Пловдив и Асеновград. За препоръчване е делът да се 
минава пеш от юг към север.

Курортът Васил Коларов (Пампорово). 
Едва ли предприемчивият смоленчанин Райчо Белев, когото 
всички наричали Пампора заради наредените му като вагони 
на влак едно след друго керванждийски мулета, е мислил, че 
поляните, на които мулетата са почивали и пасли и които хора
та наричали Пампоровото, ще станат някога един от нашите най- 
известни планински курорти. Старият Чичовски правилно 
оценил природните красоти и предимства на местността и в 1933 
г. положил със своя триетажен пансион основите на курорта. 
Необходими бяха само двадесетина години на народната власт, 
за да се превърне този наистина богато награден от природата 
кът в курорт с европейска известност.

Цял комплекс от природни условия правят Пампорово 
прекрасен летен и зимен курорт. Преди всичко както Пампорово, 
така и неговите околности изобилствуват с чудни природни кра
соти, обширни смърчови гори, живописни поляни ит.н. Надмор
ската височина на курорта — 1650 м, е една от най-благоприят
ните за планинско летовище по нашия паралел. Ридът, на който 
е разположен курортът, е съставен от мраморизирани варовици, 
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които попиват падналата влага и отцеждат бързо целия район. 
Ридът, който има гърбовидна форма, е рядко проветрив и въз
духът му е винаги свеж. Поради близостта му със Средиземно
морския басейн курортът има твърде малка денонощна амплитуда 
на температурата, а това е особено важно. Околните високи вър
хове и ридове го пазят от ветровете, а зиме спомагат за задържа
нето на снега по северните склонове до късна пролет. Околности
те му изобилствуват с естествени плацове за ски. Тук са изгра
дени модерни хотели от Балкантурист, много почивни домове и 
вили и хижите Студенец, които предлагат прекрасни възмож
ности за приятен отдих, а двата лифта улесняват посетителите 
на ски-плаца и вр. Снежанка. Прекрасни панорамни асфалто
ви пътища го свързват с красивите долини на три речни систе
ми — на Чепеларската река, Арда и Въча, по които са наре
дени като броеница богати и красиви селища.

Курортът е център на националния туристически комплекс 
„Орфей“, който ще обхване част от Переликския дял, Черна- 
тица до Чудните мостове и Преспанското било до вр. Момчил. 
Комплексът ще бъде модерно обзаведен и ще се посещава както 
от чужди, така и от наши туристи и почиващи.

Близо до курорта има хубави природни кътчета, които ле
туващите с удоволствие посещават. Това са красавците върхове 
Мургавец и Снежанка, Букова планина, Смолянските езера и 
причудливите скали над тях, тайнствената гора Ардашлъ (смър
чова), типичното родопско селце Стойките, прочуто с хубавите 
си носии, архитектурният резерват Широка лъка, историчес
кият проход Рожен, старият римски друм, който вие калдъръ- 
мена снага край вр. Св. Георги, карстовият извор Хубча, с. 
Проглед, родното място на известният антифашист Дичо Пет
ров, тучният Карабалкан и най-после китният градец Чепеларе, 
най-близкият изходен пункт до курорта (11 км). Всичко това 
прави курорта любимо място за отдих и почивка на хиляди 
трудещи се от цялата страна и чужбина.

Чепеларе е разположен на левия бряг на р. Чепелар
ска сред малкото долинно разширение, носещо старото славян
ско име Горен Рупчос. Засега е най-високият град в България— 
1140 м. Отколе в тази прекрасна долинка са живели люде, но 
като селище то се оформя в началото на XVIII в., когато тук 
отсядат първите заселници Волко-Белю и Марчо и издигат 
къщите си върху изоставените юрушки кошари. Оттогава досе
га Чепеларе непрекъснато нараства и се разхубавява, за да ста
не един прекрасен балкански градец с 5300 жители, които се 
занимават с дърводобив, дървообработване, селско стопанство 
и курортно дело.
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Градът е добре благоустроен и много чист. Обликът на добре 
подредено селище му придават големите обществени и частни 
сгради, почивните станции и културните институти. В него е 
уреден първият спелеоложки музей в страната. Има туристи
ческа спалня с капацитет 40 легла.

Ежедневно през него минават около 50 автобуса, които го 
свързват с околните селища и най-вече с Пловдив, Пампорово и 
Смолян.

100. Курортът В. Коларов (Пампорово; — х. Изгрев — 
5,30 ч

Това е един от най-дългите маршрути по билото на Черна- 
тица. Пътят е маркиран. Той започва близо до кръстовищата 
на шосетата при курорта (по-точно от северозападния край на 
хотел „Орфей“). Тръгва се на северозапад. След около 10 мин, 
като се премине край новата почивна станция на асеновградския 
агро-промишлен комплекс „Д. Благоев“, поема се по левия 
път нагоре и се излиза на живописните Царски поляни, от кои
то се разкрива интересна панорама към курорта. Оттук нататък 
камионният път криволи по южните склонове на вр. Картала 
в голяма дъга наляво. Минава се край рухнали старинни постове 
от някогашната граница между България и Турция и се изкачва 
все по-нагоре. Едва при билото се тръгва надясно и се достига 
до възловата м. Инже Короско (1,30 ч). Тук се напуща пътяти 
се отправя надясно право нагоре. Минава се край чешмата и 
се излиза на билния коларски път, по който се продължава на 
северозапад. След това се минава край хубава смърчова гора и 
след 1 ч се стига в подножието на вр. Чала. Недалеч от него, 
следейки билния път на север, се пресича пътят, който води от 
Чепеларе за с. Стойките и се озовава в м. Портата пред вр. Че- 
пеларка (1,30 ч). Преминава се по изходния му скат и се про
дължава по пътя, който обикаля от изток вр. Окманица, излиза 
се на билото. Превалят се още няколко незначителни височи
ни, пресича се пътят от гр. Чепеларе за с. Широка лъка и седос- 
стига обширната поляна Мечо гробе (1ч). Вляво долу се виждат 
къщите на махалите Куковица и Махмутица. От Мечо гробе се 
напуща билният път и по маркираната пътека вдясно, като се 
траверсират върховете Орманица и Пандера в широка дъга, 
обърната на изток, за 1 ч се стига в рядко живописния и пъстро
цветен двор на х. Изгрев. Билният път продължава на северо
изток. След около 1,30 ч той извежда на просторните поляни под 
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вр. Пандера. Вдясно долу се вижда изоставената мах. Асенец. 
Недалеко от върха на една седловина маркировката сочи на из
ток за х. Изгрев (15 мин).

Хижата е разположена в източното подножие на вр. Кара- 
балкан в м. Каракачанското, на 1820 м н.в. Построена е от чепе
ларските туристи в 1965 г. Тя е голяма триетажна сграда, водо
снабдена и електрифицирана. Има капацитет 120 места, от кои
то 50 легла и нари за 70 човека. Разполага с обширна столова, 
туристическа кухня и други сервизни помещения. Има и бюфет 
(готви се по заявка). Околностите й представляват живописни 
кътове за отдих, удобни терени за ски и възможности за ловуване 
и гъбарство. Стопанисва се от туристическото д-во „Студенец“— 
гр. Чепеларе. Най-удобен изходен пункт за посещаването й е 
гр. Чепеларе, от който има път за товарни моторни превозни 
средства (10 км). Други изходни места са: с. Широка лъка— 
3,30 ч; с. Стойките — 4 ч; с. Забърдо — 4 ч; мах. Асенец — 
1 ч.

101. Град Чепеларе — х. Изгрев — 3 ч

Тръгва се на северозапад от града по пътя, който се вие 
по долината на Сивковската река. Минава се през Пищалов- 
ските колиби (1,30 ч) и оттук по прекия път се достига до х. 
Изгрев. Пътят е маркиран.

От града до хижата има и камионен път (10 км). Той следи 
долината на Сивковската река, после минава през изоставената 
мах. Асенец и стига до хижата. Този път е с голяма денивела- 
ция, поради което се използува само от товарни превозни сред
ства за снабдяване на хижата и горските работници.

102. X. Изгрев — Глухите камъни — Бялата вода —
х. Персенк — х. Чудните мостове — 10,30 ч

От х. Изгрев на север коларският път, който обикаля от 
изток купестия вр. Карабалкан, извежда след 1 ч на билото — 
м. Юрушки суват. Продължава се по пътя, минава се през сед- 
ловината Гьола, после се излиза на източната страна на вр. 
Ченгенекьошк (цигански вили), върви се сред тучни поляни, 
от които се открива величествен изглед към Персенците и доли
ната на р. Чепеларска. Подсича се от изток вр. Български 
пост — стара гранична застава, под който самотно шурти чеш
ма, минава се край вр. Турски пост, на южния скат на който 
също има чешма със студена вода, и след кратко криволисто из- 
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качване по десния път се стига довр.Айдарски камък 
(2,30 ч) —■ красив риолитен връх, от който се разкрива чудна 
гледка към с. Забърдо, урвите на вр. Забърдски камък и към ве
неца от върхове на Персенския дял, та чак до отсрещната Радюва 
планина и билото на Преспанския дял. Оттук се отбива пътека, 
която се спуща през седловината Ариица, свързваща вр. За
бърдски камък с централното било, към х. Чудните мостове 
(2 ч). Продължава се все по добре очертания билен път на север 
и скоро се стига до Глухите к а м ъ н и. Те са два огромни 
остроигли риолитни монолита, забити сред поляната сякаш от 
човешка ръка. Според преданието при тях кърсердари и кърд
жалии пресрещали пътниците, обирали ги, а на непокорните 
отсичали главите. Потърпевшите молели за милост, но камъни
те били глухи. Сърцати хайдути с момчетата си като орли нали
тали на разбойниците и ги секли със сабите си, а камъните пак 
били глухи.

Оттук след около 30 мин, следвайки билния път — хубава 
алея сред млада борова гора, се стига в долинката Хендека, в 
североизточния край на която е чешмата Бялата вода. Мястото 
е подходящо за почивка, а наред с това е кръстовище на пътища. 
На запад по ската на вр. Голям Персенк се спуска път, който 
минава през м. Боготино и достига до с. Лясково. На север се 
продължава по калдъръма на древния римски път, който по
степенно се изкачва, обикаля източния скат на вр. Голям Персенк 
и се спуска до седловината Мезаргидик (30 мин), откъдето за 
още 1 ч се отива на х. Персенк.

От Глухите камъни маркирана пътека на североизток се спу
ска по рида Ариица, после завива наляво, съединява се с пъте
ката с. Забърдо — с. Орехово, спуска се в долината на Дълбо
кото дере и през горния мост отвежда до х. Чудните мостове 
(2 ч).

Хижа Чудните мостове (Еркюприя) е малка ко
кетна сграда на два етажа. Побира едва 22 души. За да се увеличи 
капацитетът й, до нея е построена дървена къщичка, която по
бира 20 човека, а малко по-долу през 1965 г. бе построена още 
една сграда с 32 легла. Освен това лятно време се опъват палат
ки и капацитетът на хижата се увеличавало 112 места. Този 
комплекс от хижи се намира на малка живописна поляна, не
посредствено до природния феномен Чудните мостове (Еркю
прия), откъдето носи името си. Надморската й височина е 1450 м. 
Малката хижа е построена от младежите-туристи от Пловдив 
през 1936 г. От 1957 г. се стопанисва от ЦС на ПС и няколко 
пъти се преустройва. До хижата има шосе, което се отделя от
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централната магистрала Пловдив—Смолян на 4 км южно от с. 
Хвойна — при м. Сините ханчета (17 км). Над хижата селкоо- 
път на с. Забърдо е построил модерен ресторант-бюфет, в който 
винаги може да се намери храна.

Най-близкият населен пункт е с. Забърдо — 2,30 ч; от с. 
Орехово отстои на 3,30 ч; от горския пункт Карабаир е на 40 
мин; от х. Кабата е на 1,30 ч. От тези изходни пунктове до хижата 
водят маркирани пътеки.

Чудните мостове (Е ркюприя). Тук в сърцето 
иа просторните Родопи се намира един от най-интересните 
природни паметници. Това са известните Чудни мостове (Еркю- 
прия). В превод турското им название означава естествен, при
роден мост. Някогашната пещера, образувана отводите на мал
ката р. Дълбокото дере, навярно при земетресение се е срутила. 
Водите са отнесли падналите материали и се образували един 
до друг два редки по своята красота мраморни мостове. Пора
зява със своята внушителност първият горен скален мост, прос
нал дебелата си около 10—15 м сива снага над пропаст, дълбока 
43 м и широка 45 м. По неговия широк гръб открай време е 
минавала пътеката от с. Орехово за с. Забърдо. Вторият мост, 
който е на 200 м под първия, е по-скоро тунел, дълъг 60 м. Той 
започва със сравнително широк отвор, който се стеснява посте
пенно, за да се превърне в обикновена цепнатина на края. Зад 
втория моет водата пропада във фуниевиден карстов понор и 
изчезва в дълбините на земята, за да излезе отново на около 
1,5 км по-надолу. Мостовете са разположени сред хубава борова 
и елова гора. Скалистите им урви и клисурата са обрасли с 
рядкото цвете хабарлея родопсензис (силивряк) и с много 
здравец. Чудните мостове оставят незабравими впечатления 
у посетителя.

103. X. Чудните мостове — х. Персенк — 3,30 ч

От хижата се излиза на запад на шосето. Пресича се и се 
тръгва по коларския път на северозапад. Изкачва се малка 
височина, преминава се през обширни поляни, в горния край 
на които са разположени горски бараки. Оттук се поема на юго
запад по широкия коларски път, но след малко се отбива вдясно 
по маркираната пътека из дерето. За 1 Ч се стига до Дългата 
поляна с изсечени дървета. После се тръгва по нагорнището 
на северозапад и се излиза след около 30 мин на широкия път, 
който свързва х. Кабата със седловината Мезаргидик и вие сна
га под скалистите спусъци на върховете Гургутевица, Комините 
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и Елдермен. Все по калдъръмения път, който има обща посока 
югозапад, за още 1 ч, като се мине край разрушената турска 
застава, се стига на седлов ината Мезаргидик. 
В превод името й е Гробен проход. Тя свързва вр. Голям Пер
сенк с красавеца Персенк. През нея е минавал старинният рим
ски път, поддържан и от турците, който свързвал Пловдив с 
Ксанти или градът на Филип в Тракия с Филипи край Бяло 
море. По него са бродили бесите и сатрите, минавали са римски
те легиони за осмиряване на вечно непокорните траки, бродили 
са хайдути и партизани. Тази малка закътана седловинка е 
била свидетел на много страшни драми от най-ранни времена 
до наше време. В малките могилки на нея са погребани 11 вой
ници от 21-ви Средногорски полк, които първи атакували тур
ската застава през 1912 г., а паметникът, който стърчи на малка 
височинна, е на шестимата партизани, останали доброволно 
(през юли 1944 г.) да прикриват изтеглянето на бригадата „Г. 
Димитров“. С право проходът носи своето име.

От двете му страни са двата Персенци. Произходът на това 
странно име на върховете още не е изяснено.

Поради отдалечеността на вр. Перелик и граничното му 
местоположение Персенк се признава от покорителите на пла
нинските върхове първенец на Родопите,затова той често се посе
щава от туристи от цялата страна. По северозападния му склон 
най-добре е запазен старият калдъръм на римския път, който 
за 1 ч отвежда до х. Персенк.

Хижа Персенке построена през 1938 г. от пловдив
ските туристи в м. Чадъра сред обширни билни пасища на 1750 
м н.в. Местността носи името си от малкото връхче на юг от 
хижата, което е обрасло с островърхи борове и прилича на раз
творен чадър. От 1957 г. хижата се стопанисва от ЦС на БПС. 
През 1962 г. бе основно ремонтирана, а през 1957 и 1965 г. към 
нея бяха прибавени още две сгради. Сега общият капацитет на 
хижния комплекс е 143 места, 83 легла и 60 места на нари. II 
трите сгради са обзаведени много добре. Имат водопровод и 
електрификация, трапезария и малка занималия. До хижата са 
няколкото постройки на г.с. Персенк и селкоопа на с. Оре
хово. Снабдяването с хранителни продукти и хляб става от маг- 
зина и фурната на селкоопа. В хижата се готви топла храна по 
заявка.

По време на турското робство на поляните край Персенк 
е отсядал с харема и грамадната си свита страстният ловец 
султан Мохамед IV, а до 1912 г. е имало граничен пост. По време 
на съпротивата горското стопанство е било временно завладяно
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от отряда „Антон Иванов“, защото е произвеждало дървени 
бараки за немските войски на Източния фронт.

Хижата е кръстовище на пътища и изходен пункт за много 
маршрути из Чернатишкия дял.Свързана е с камионни пътища 
със селата Оряхово (10 км) и Лилково (7 км).

Най-използуваният изходен пункт за посещение на дела е 
село Орехово. То отстои на 9 км от централната пътна 
магистрала Пловдив—Смолян. До него има редовен автотранс
порт от Пловдив през с. Хвойна То е старо българско селище. 
Къщите му са разположени амфитеатрално по левия бряг на 
р. Орешица на 900 м н.в. Населението му се занимава сдърво
добив, земеделие и скотовъдство. В него има добре обзаведена 
туристическа спалня на ЦС на ПС с 45 места. На северозапад 
от селото в м. Дуплево е известната Челевешка пещера (30 мин), 
в която по време на превземането на Родопите турците са заду
шили скрилото се население на селото.

По добре очертани и маркирани пътеки от селото се отива до 
хижите Персенк, Кабата, Чудните мостове.

104. С. Орехово — х. Персенк — 2 ч

Тръгва се на запад по горското шосе по левия бряг на р. 
Орешица. На 5 мин над селото има хубави вирове, а вдясно от 
пътя зее огромен отвор на пещера. Първата пресечка на шосето 
се прави след около 20 мин, като се стигне при моста на острия 
завой. Направо на запад е маркираната пътека. Излиза се на 
шосето и което ггк се пресича, за да се излезе на него при гове- 
дарника (40 мин). Продължава се нагоре по шосето и след около 
20 мин се стига на товарището на трупи. Шосето завива наляво, 
минава през м. Мечкарица, край сградите на детския лагер, 
живописната м. Юговото и стига до хижата. Трябва да се продъл
жи направо на запад по добре очертаната пътека. Минава се 
стръмнината Сокака (30 мин), при която се отбива път наляво. 
Правилният път е по пряката пътечка направо. Не след много 
се излиза под х. Персенк.

105. С. Орехово — х. Кабата — 3,30 ч

Тръгва се по шосето за хижата, което по хубав мост минава 
р. Орешица над селото, но след около 30 мин то се изоставя. Про
дължава се по стръмната пътека надясно. Тя вие камениста 
снага по северния скат на Маркосица и се съединява на билото 
малко над параклиса „Св. Илия“ с горския път (1 ч). Оттук се 
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тръгва надясно по пътя, достига се м. Садурница, където край 
пътя има чешма, а вляво долу се червенеят покривите на някол
ко летни кошарки. Оттук на юг се вижда поляната Кабата и 
хижата на нея. Продължава се по пътя. След 20 мин се стига м. 
Настася, после се поема с лек завой наляво по каменистата 
пътека, която се провира сред стара борова гора и извежда 
до чешмата Доганолук (соколова чешма 1,10 ч), издигната в 
памет на загиналите за родината 11 ореховчани в Балканската. 
Първата световна война и по време на съпротивата. Пътеката 
продължава нагоре. След около 20 мин се разделя — направо 
продължава към х. Чудните мостове, а вляво след 10 мин отвеж
да до просторните поляни Кабата, в западния край на които се 
издига х. Кабата.

Хижа Кабата е разположена на остатък от денуда- 
ционна повърхнина между върховете Гургутевица и Цирикова 
църква на 1650 м н.в. Построена е през 1948 г. по инициатива 
на ловците от с. Орехово. От 1957 г. се стопанисва от ЦС на БПС, 
когато бе разширена и добре обзаведена. Сградата е масивна и 
двуетажна. Разполага със столова за 35 души и две помещения 
с нари също за 35 души. Има кухня и целогодишен бюфет. В 
1970 г. бе направена нова дървена постройка с 45 легла. В съ
седство с хижата е изградена и друга масивна постройка — 
база на пионерски лагер. През летния сезон се опъват и палатки 
за около 30 души. В района на хижата има условия за ски- 
спорт и лов. Само за 30 мин може да се посети вр. Цирикова 
ц ъ р к в а, от който се открива просторна панорама към доли
ната на р. Чепеларска, Радюва планина, Преспанския дял и 
Добростанския масив. Името на върха идва от едно предание, 
свързано с неволите на нашия народ през турското робство. 
На самото му теме се издига малка черквица. За около 1 ч може 
да се отиде до вр. Гургутевица; за 30 мин да се слезе в пещери
те Ваклите дупки, чиито стени са обсипани с калцитни кристали.

Хижата е свързана чрез коларски път със с. Студенец (1,30 ч) 
и със седловината Мезаргидик (2 ч).

106. X. Кабата — х. Чудните мостове — 1,30 ч

Пътеката започва югозападно от хижата, изкачва тревистото 
хълмче Табиите, на което по време на турското робство е имало 
пропускателен пункт, и излиза на седлото, откъдето широк 
горски път продължава за г.п. Карабаир и Мезаргидик, а вляво 
над сградата на овчарника се спуща тясна пътечка към дола 
пред нас. Оттук тя се раздвоява — дясната води за горския
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разсадник, а лявата минава през м. Алваница, достига долния 
разсадник, минава край него, пресича едно малко поточе и 
полянка, навлиза в гората и излиза при горското товарище и 
Каракьови орници, а малко под тях се слива с шосето от Сините 
ханчета за х. Чудните мостове.

107. X. Чудните мостове — с. Забърдо — 2,30 ч

Минава се по първия каменен мост и се поема на юг нагоре 
по добре очертаващата се пътека. След като се преодолее пър
вата височина, излиза се на тревисти поляни, завива се надясно, 
преминава се през картофени ниви и се навлиза в гъста смърчова 
гора (1,15 ч).Точно тук под един вековен смърч пътеката седели— 
вдясно минава през м. Ариица и продължава към м. Глухите 
камъни. Правилно е да се продължи наляво и се стигне до Сту
дената чешма (5 мин). После пътят леко се изкачва на билото 
(30 мин). Вляво остава голото, каменисто гърбище на Забърд- 
ски камък (40 мин), а право на юг пътеката се спуска в с. Забър
до (45 мин).

Село Забърдо е старо българско поселище. Намере
ните- основи на християнски храм свидетелствуват, че то е съще
ствувало преди нахлуването на турците. Нещо повече, в яката си 
крепост Заграде, която се намира на 10 мин югоизточно от село
то, забърдци сд оказали упорита съпротива на нашествениците. 
Заради това голяма част от населението било унищожено 
в близките пещери, а по-късно и насила помохамеданчено. Се
лото е чисто и спретнато. Разположено е в долинката на Забърд- 
ската река. Жителите му се занимават със скотовъдство и земеде
лие, а зъбърдските жени са големи майсторки на чудните родоп
ски одеяла и халища.

108. С. Чуреково — х. Персенк — 3 ч

Най-удобните изходни пунктове за посещението на х. Пер
сенк откъм запад са селата Чуреково и Лилково.

Чуреково е малко селце,скътано в пазвите на планината. 
Къщите му са разположени по бреговете на двата потока, кои
то образуват Чурековската река. От селото за хижата има ня
колко пътя, но за предпочитане е този, който минава край сгра
дата на ТКЗС по дерето и извежда на седловината между плоско
то връхче Белия камък и вр. Червен, където достига горския 
път от с. Лилково за Персенк.
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109. С. Лилково — х. Персенк — 4 ч (12 км)

Село Лилково е разположено живописно в горното 
течение на Тъмръшката река. То е старо селище. Счита се дори, 
че е славянско. По време на турското робство са го наричали 
Демирджикьой (желязно село). В 1923 г. жителите на селото 
въстанали и установили работническо-селска власт, а по време 
на съпротивата жителите му взеха дейно участие. В центъра на 
селото сградата на бившия хотел над ресторанта е обзаведена като 
туристическа спалня. С капацитет е 40 места — легла и нари.

От селото до х. Персенк има камионен път.

110. X. Персенк — Митницата — 45 мин

От хижата се тръгва на север по камионен път. На 5 мин 
вляво се издига новата сграда на картофохранилището, а след 
25 мин се стига до скалистия вр. Ч е р в е н (Пилафтепе — 1765 
м).Някои автори твърдят, че това е древният вр. Пангей, на кой
то се е намирало тракийското светилище на Дионисий. Според 
преданието турското му название идва от пилафа, който се е 
готвел тук за турския султан Мохамед IV Авджията. Върхът 
е красива риолитна каменна грамада, от която се разкрива най- 
близката и може би най-хубавата гледка към Персенците, към Мо
дър и безкрайните ридове на Родопите на изток.

Оттук се слиза към седловиината поляна Митницата. 
До 1912 г. тук е имало митница, от която е останало името на 
местността. Тази поляна е кръстовище на пътища. През нея 
минават двата главни пътя за Върховръшкия и Белочерковския 
рид.

Пред нас се издига масивната снага на вр. Модър (1992 м). 
Това старославянско име твърде много приляга на този каменен 
колос, тъй като той, гледан от всички страни, представлява 
една огромна синя гърбица. Модър е значителен орографски 
възел. От темето му се разкрива една от най-величествените 
панорами.

111. М. Митницата — х. Модър — 2 ч

Тръгва се на запад по горския път, който води до Модърска- 
та каскадна пещера и м. Чифлика, където е бил чифликът на 
първия син на прочутия Ахмед ага Тъмръшлията (1 ч). Само на 
5 мин от Митницата вдясно се отбива маркирана пътека, която 
се изкачва на седлото между вр. Модър и вр. Голйца (Белия
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камък) (1 ч). Под вр. Голйца, където е бил партизанският лагер 
на бригадата „Г. Димитров“, на 4.IX. 1944 г. партизаните са 
били изненадани от полиция и жандармерия и в завързалата се 
люта битка паднали убити двама души. В тяхна памет на севе
роизток от върха е издигнат скромен паметник.

От седлото пътеката се провира през девствена иглолистна 
гора на северозапад и се спуска на широк горски път (42 мин), 
по който, като се тръгне наляво, се достига за 8 мин до бившия 
горски пункт. В началото на Тъмръшката река под пътеката 
се намират останките на седалището на Ахмед ага, който по 
време на турското робство 40 години управлявал този край от 
с. Тъмръш, свързано с Тъмръшката република и Сенклеровия 
бунт в Родопите.

Изоставеният горски пункт сега е преустроен в туристическа 
хижа Модър. Обградена е с хубави борови гори. Надмор
ската й височина е 1850 м. Може да приюти 40 души на легла 
нари. Тя е водоснабдена, но не е електрифицирана. Изходни 
пунктове за посещението й са с. Чурен (2 ч) и с. Лилково (2,30 ч).

ВЪРХОВРЪХ

112. X. Модър — х. Върховръх — 2,30 ч

Вилният път продължава към вр. Маркова чука, заобикаля 
го откъм североизток и ни отвежда до чудно хубавата поляна 
Бейбунар (бейски кладенец), в западния край на която има 
чешма (15 мин). До 1912 г. тук е имало турска застава и голяма 
казарма. Продължава се по пътя, който постепенно завива на 
север и се достига вр. Кадиева варница (45 мин) с паметник за 
падналите войници през 1912 г. Западно от него е обширната 
гора Чифтеборика. Преминава се край интересния вр. Комаров 
камък (30 мин) и се излиза на седловината, през която минава 
шосето от Перущица за с. Чурен. Край него на обширната билна 
поляна са разположени летните къщички на перущенци, а малко 
на север от тях ех. Върховръх. Тя е разположена на около 
1550 м н.в. южно от едноименния връх. Оградена е отвред със 
стара борова гора. Построена е ог перущенските туристи с по
мощта на ЦС на БТС през 1967 г. Хижата е голяма масивна 
постройка на три етажа. Има капацитет 250 места, от които 147 
легла в стаи по 4—6 и повече легла, а останалите са нари в общи 
спални. Хижата е електрифицирана, водоснабдена и канали
зирана. Разполага с голяма кухня, обширна столова, занимал- 

146



Черии връх*

VIII. ЧЕРНАТИЦА - ВЪРХОВРЬХ -
Перущнц

!—тМомино кале одопски/партизани

Скобелево

Вихролом

Тагармогила ▲

Комаров

4<адиева варица

Голица

^Чуреково Червен* tSfr Персенк

/
«* Плочник

/
Бейбунар w

Устина

Върховрьх

Ъ Върховръх

Черешево

Маркова

МодърПГ

Средни

ервен камък

Чадъра Брезовица

Вълчи връх

Селище

Белия камък

Мандрата

Лилково

Бойково

!—i Щу да град



ня, бюфет, скиорна и други битови помещения. Близо до хижата 
Наркооп от Перущица е построил кокетен ресторант-бюфет, 
в който, особено лете, винаги може да се намери храна. Над хи
жата е обраслият с хубава борова гора вр. Върховръх (1633 м).

В с. Чурен също има обзаведена спалня за около 40 души. 
То отстои само на 2 км от хижата.

Най-удобен изходен пункт за посещението на хижата е гр. 
Перущица, откъдето има ежедневно рейсове до хижата през 
Скобелево, което е на 5 км.

113. Гр. Перущица — х. Върховръх — 27 км

Гр. Перущица е разположен в северното подножие 
на Върховръх на 22 км западно от Пловдив и на 8 км от Кричим. 
Навярно името му идва от Перистица — укрепено място. Това 
се потвърждава от едноименната средновековна крепост, ос
танки от която се забелязват и сега южно от града. Тя е била 
двойна крепост: долна — наречена Градището, и горна — Ка
лето или Момино кале. Край кв. Пастуша са разкрити могили, 
в които са намерени плочки на тракийски конник, част от колес
ница и др. Уникална е тук Червената черква. Тя е 
строена в края на античната епоха (V, VI в). Нейната римска 
мавзолейна архитектура е пригодена към изискванията на хри
стиянския култ, и то в най-ранно време. Този шедьовър на строи
телното изкуство дори и днес поразява със своята оригинал
ност. Някои автори смятат, че селището е пряк наследник на 
славянския град Драговец, който изчезнал при нахлуването на 
турците.

Перущенци са взели активно участие в Априлското въста
ние. Пет дни те геройски защищавали града от армията на Ра- 
шид паша. Едва когато оръдията разрушили част от църквата 
„Св. Арахангел“, в която били събрани 600 мъже, жени и деца, 
те се предали. Турците ограбили и опожарили селището и избили 
много люде начело с Петър Бонев, д-р Соколов и др. Тук звяр- 
ствата над населението са извършили башибозуците на Адил 
ага от Тъмръш. Костите на тези мъченици после били събрани 
и погребани в същата църква, която сега е превърната в музей. 
По време на въстанието бил разрушен до основи и старинният 
манастир „Св. Тройца“, чиито останки се намират на 5 км южно 
от града. Свободолюбивите потомци на тези борци взели участие 
в Септемврийското въстание и партизанското движение, в което 
също са дали свидни жертви.
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Благоприятните условия са определили до голяма степен и 
поминъка на населението. Тук виреят отлично най-различни 
интензивни селкостопански култури — плодове, зеленчуци, 
лозя, тютюн, лен и др. Перущенските зеленчуци, плодове и вина 
се отличават с високо качество и винаги намират добър пазар. 
Хубавите двуетажни къщи, красивите обществени сгради, които 
оформят един кокетен площад, и асфалтираните улици придават 
на града спретнат и живописен вид, а читалището-паметник 
и училището на Хр. Данов са културни паметници, които пра
вят чест на перущенци. В града има обзаведена туристическа 
спалня с капацитет 30 легла. Стопанисва се от туристическото 
д-во „Върховръх“. Редовна е автобусната му връзка с Пловдив 
и Нови Кричим.

До вр. Върховръх има асфалтиран път и веднъж на ден авто
бусна връзка. Пътят е доста стръмен, с остри завои, но в замяна 
на това е рядко живописен.

114. X. Върховръх — х. Брянощица — 2,30 ч

Тръгва се на северозапад от хижата по добре очертаващия 
се път, който обикаля откъм запад Върховръх. След 1 ч се стига 
на малка седловинна поляна — Гроба при Секичева чешма, от 
която на запад се спуска пряка пътека към с. Скобелево (25 мин), 
а надясно — към водослива на Чуренската с Тъмръшката ре
ка (45 мин). Продължава се по билото на север през м. Св. Геор
ги до паметника на убития партизанин Ап. Злачев от Перущица 
(45 мин), после се спуска надолу, излиза се пред разрушена по
стройка — някогашен български граничен пост (35 мин). Оттук 
се минава край м. Тикла кула, където е бил конакът на третия 
син на известния Ахмед ага, и с лек завой наляво се слиза до х. 
Брянощица и почивната младежка станция. Хижата е 
ловна. Строена е от брестовичани, но приема и туристи. Разпо
ложена е на малка тераса на 800 м н.в. Сградата е двуетажна 
обзаведена с легла и нари за 100 души. Стопанисва се от ТКЗС с. 
Брестовица. Край нея лете изниква цяло селище от леки пост, 
ройки, в които брестовичани прекарват отпуските си.

115. С. Брестовица — х. Брянощица — 2 ч

Брестовица отстои на 15 км югозападно от Пловдив.То е го
лямо и богато село, скътано в северозападните поли на Черни 
връх. Кога са положени основите му, не се знае, но то се оформя 
като селище от три турски чифлика, които били изкупени от ар- 
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гатите-българи. Жителите му са взели активно участие в Април
ското въстание и макар да не са пострадали колкото батачани и 
перущенцн, дали са доста жертви. По това време бил сринат със 
земята и старинният манастир „Св. Никола“, в който са се съх
ранявали ценни средновековни документи и книги. От тях са се 
запазили само едно евангелие от XV в. и дамаскин от XVII в., 
наречен Брестовишки. По време на Освободителната война за 
селището се е водил бой, при който са загинали няколко руски 
войници от 123-ти Козловски полк. В тяхна чест е издигнат па
метник в лозята. Наследниците на априлци взели участие в 
Септемврийското въстание и в партизанските отряди. Главен 
поминък на жителите му е лозарството, овощарството и зеленчу
копроизводството.

От селото за х. Брянощица се поема на юг по пътя, който води 
по хребета нагоре. Той извежда за 1 ч в източното подножие на 
Черни връх. Тук се съединява с пътеката, която идва от Перу
щица. Продължава се нагоре до говедарника в м. Лещаница, 
от която се вижда хижата. Върви се нагоре по потока, пресичат 
се две поляни и като се премине през млада широколистна гора, 
излиза се пред хижата (1 ч).

116. X. Брянощица — х. Родопски партизани — 1,15 ч

От хижата се поема на североизток по камионния път, но 
при първия завой (10 мин) се напуска и се поема вдясно по пъ
тя, който минава през смесена гора и храсталаци и постепенно 
слиза. След 50 мин се достига една седловинка, а насреща има 
малко връхче. Обикаля се връхчето откъм изток и се продължава 
спускането по билото. Скоро се стига до малък поток, който е 
разкрил старинните гнайси и е образувал интересни плочести 
тераси, през които минава пътеката. В края на дола се минава 
вляво и се слиза по тясната пътечка към хижата. Вдясно остава 
някогашният партизански бивак, а малко по-надолу и паметни
кът на убития тук партизанин Мих. Динчев от Пловдив. Отпред 
е х. Родопски партизани, издигната със съдействието на парти
заните и селяните от с. Храбрино. Разположена е в м. Лещенско 
на 595 м н.в. Тя е модерна четириетажна сграда, която може да 
подслони 150 души в 24 стаи с по 2 и 4 легла и общи спални. 
Електрифицирана, водоснабдена и канализирана е, добре е 
обзаведена. Има ресторант. В околностите й преди 9.IX. 1944 г. 
е кипяла оживена партизанска дейност. Тук има много партизан
ски скривалища, паметници и лобни места на убити народни 
синове от партизанската бригада „Г. Димитров“. Стопанисва се 
от туристическото д-во в с. Храбрино, Пловдивско.
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117. X. Родопски партизани — с. Храбрино — 45 мин

Коларски път свързва хижата със селото. Слиза се по пряка
та пътека направо към долината на Умнишката река, където се 
тръгва по пътя за хижата, преминава се през старинния римски 
мост и се стига в селото. Тук сред малко паркче се издига вели
чествен паметник на партизаните от бригадата „Г. Димитров“, 
а пред него е сградата на музея.

Село Храбрино е разположено край Тъмръшката 
река. Обградено е с терасирани лозя и градини от праскови 
дървета. През византийско време се е наричало Антия, в турско 
време — Еникьой, по-късно Сотир и Св. Спас, а след 1944 г. — 
Храбрино заради храбрите партизани и борци за свободата, 
които то е дало. На 5 км западно от него се намират развалините 
на Сотирското (Храбринското) кале според някои автори дело 
на Иванко. В околностите му са намерени монети от римско вре
ме. По време на турското робство е било изгорено и прокудено. 
То е свързано с асфалтирано шосе с Пловдив (15 км), по което 
редовно сноват колите на градския транспорт.

БЕЛОЧЕРКОВСКИ РИД

118. Митницата — лет. Бяла черква — 5 ч

От Митницата право на север продължава камионния път, 
който свързва х. Персенк със с. Лилково. Тръгва се по него. 
След около 20 мин се стига на хубава поляна с чешма (Прангов 
чучур), край която са ставали народни тържества с прочутите 
родопски чевермета. Продължава се по пътя, който с малък на
клон се изкачва на седловината пред вр.Св. Георги. Оттук на се
верозапад шосето се спуска в с. Лилково. Маршрутът продъл
жава по пътеката, която подсича от север върха, обрасъл с гъс
та борова гора, и излиза на седловинните поляни между вр. Св. 
Атанас и карстовия рид Кукулек. Държи се северна посока. Пъ
теката свива побилото на Кукулек на изток и след това стига до 
чешмата по средата на рида. Мястото е удобно за почивка (2ч). 
Продължава се по ясно очертаващата се и маркирана пътека на 
североизток, слиза се на една седловинка, изкачва се по източ
ните склонове на рида нагоре, после се спуска по друга още по- 
малка седловинка, от която стар горски път като треви
ста алея извежда към вр. Еремлиица, а оттам, като се премине 
смолодобивната гора под вр. Кюмюрлютепе, се излиза в най-
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североизточната част на обширната поляна Башмандра — един 
голям и красив карстов валог (1,40 ч). Оттук се спуска на изток 
по пътеката, която обикаля вр. Преспа, и се стига до широк път 
с чешма, по който се изкачва на седлото между вр. Преспа и 
вр. Бяла черква (1645 м), в северозападните склонове на който 
е разположено лет. Бяла черква. Тук има туристическа спалня 
па ЦС на БПС с капацитет 45 души, в която могат да намерят 
подслон и индивидуални туристи, ако има места.

Летовище Бяла черквае разположено сред ху
бава борова гора. Името му датира отпреди десет века. То е свър
зано с древната християнска църква, останки от която са запазе
ни и до днес до новия храм на манастира „Св. Петър и Павел“. 
Намерените римски бронзови монети в двора на манастира со
чат, че мястото е било обитавано още в римско време. Манасти
рът и църквата са били разрушени и опожарени от турците по 
време на помохамеданчването на българското население в Родо
пите, когато в областта между Костенец и Асеновград са били 
опожарени 33 манастира и 218 църкви. Скоро след Освобожде
нието манастирът бил възстановен с помощта на цялото околно 
население. В 1903 г. край манастира са се появили и първите 3 
вили на летовници от Пловдив. В летовището има ресторант, 
смесен магазин, хотел, поща и т.н. То е свързано с шосе до х. 
Здравец (15 км), а оттам и до Пловдив (42 км).

119- Лет. Бяла черква — х. Равнища — 3,30 ч

От чешмата при ресторанта се тръгва на запад по пътя за 
Малинов връх (10 мин), заобикаля се откъм западната му страна 
и се слиза по сечищните пъртини в дълбоката долина на р. Пе- 
пелаша. Пресича се реката и се стига при горските бараки в 
живописната м. П л а д н и щ е (1 ч). Оттук на североизток во
ди коларски път до м. Кулата на главното било (1,20 ч), а на се
вер по левия бряг на реката изоставен коларски път следи хори
зонтала, минава през хубави борови гори и причудливи гнай- 
сови скали и извежда при Плочестите скали, от които 
се разкрива грандиозна панорама към долината нар. Пепелаша 
и билото на Белочерковския рид (45 мин). После пътят достига 
пъстролиста букова гора, заобикаля долините на няколко леви 
притоци на Пепелаша и извежда на шосето за лет. Равнища над с. 
Дедево (1,10 ч). Оттук нагоре по пряката пътека за 25 мин се 
отива до обширните поляни, сред които е разположен този мес
тен курорт, който вече се е превърнал в малко селище с ресто
рант и красиви вилички. В западния край на поляната възпра- 
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вя мощната се снага една от най-хубавите хижи в Родопите — 
Равнища. Тя е построена сред едноименната курортна мест
ност на 1240 м н.в. от туристите на д-во „Персенк“ при ТПК гр. 
Пловдив. Сградата е четириетажна. Водоснабдена е и електри
фицирана, има радиоуредба и телевизор. Капацитетът й е 135 
места, от които 100 легла. Има две столови с капацитет 120 
места, голяма кухня, салон-занималня, битов кът, туристиче
ска кухня, баня и други сервизни помещения.

В околностите на хижата партизанската бригада ,Г.Ди
митров“ е имала няколко лагера и скривалища. На 1 ч южно са 
намерени останки на римска стражева кула. Най-близкият из
ходен пункт за посещението йес. Дедево (20 мин), което има 
редовна автобусна връзка с Пловдив.

120. Лет. Бяла черква — х. Здравец — 2 ч Д5 км)

От летовището до х. Здравец има шосе и пряка пътека. От 
летовището се слиза на шосето на север, пресича се и по пътека
та за около 20 мин се излиза на седловината Кулата, където има 
няколко постройки, а вляво се спуска пътят за долината на р. 
Пепелаша при м. Пладнище. Вдясно продължава шосето. Мар
шрутът е на север (има пътека). ААинава се край красивия ска
лен монолит Хайдушката трапеза, траверсира се от запад вр. По
бит камък и се излиза при Студенец — новото летовище на 
пловдивчани. На едно обширно пространство по рида са построе
ни много модерни почивни станции и бунгала на трудещите се 
от пловдивските предприятия.

Продължава се на север по хубава алея и не след много се 
излиза под вр. Здравец (Суши котел — 1351 м) на обшир
ните Овчарски поляни, в западния край на които се издига 
най-голямата родопска хижа Здравец. Тя е изградена 
от пловдивските туристи през 1939 г. на 1185 м н.в. След това е 
преустройвана няколко пъти. В сегашния си вид е масивна три
етажна постройка с капацитет 250 места, от които 80 легла. Има 
столова, която побира до 200 души, занималия, туристическа 
кухня, скиорна, бюфет и други битови помещения. Хижата е 
водоснабдена, електрифицирана и радиофицирана. Намира се 
в центъра на парка Родопи, който пловдивчани сега устройват. 
Свързана е с асфалтиран път с Пловдив, по който лете в пред
празнични и празнични дни има редовни рейсове. В района на 
хижата са действували партизанският отряд „Антон Иванов“ 
и бригадата „Г. Димитров“. На входа на сградата има паметна 
плоча, на която са отбелязани имената на загиналите в окол- 
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ността й туристи, борци за свобода. На 200м от хижата се намира 
гробът на партизанина Чилика, а в хижата е уреден малък му
зеен кът на антифашисткото движение. Стопанисва се от тури
стическото д-во „Руен“ — Пловдив.

Най-близкият изходен пункт за посещението й е с. Гълъбо
во, родно място на първия комунистически кмет на гр. Плов
див (1919—1920 г.) — Никола Н. Гълъбов (10 км). По преките 
пътеки се отива за 1,30 ч.

121. X. Здравец — с. Дедево — х. Равнища — 2 ч

На около 15 мин от алеята за лет. Бяла черква вдясно се от
деля добре оформена пътека, която минава през млада букова 
гора. Тръгва се по нея. След 20 мин се излиза в северния край на 
Юрушките поляни до малка вадичка. Вляво остава терасовид- 
ната Юрушка поляна с лятна кошара, хубава чешма и каменни 
останки от юрушки къщи. Продължава се на югозапад, после 
свива на северозапад и се спуска по стръмната пътека към доли
ната на р. Пепелаша при Пустоловата воденица (40 мин), която 
по време на съпротивата е служила за явка на партизаните. Пре
минава се реката и по стръмна зашумена пътечка след 15 мин се 
отива в с. Дедево — малко курортно селце, разположено на 
стръмния и висок ляв бряг на р. Пепелаша. То е старо селище с 
тесни криви калдъръмени улички и къщи с типична планинска 
архитектура. Някога в него са се заселили будни българи, 
които са бягали далеч от турската власт. Сега населението му 
слиза в полето, където намира по-добър поминък.

До х. Равнища по пряката пътека се отива за 20 мин.

122. X. Здравец — х. Руен — 2 ч

От шосето до х. Здравец край ресторанта на изток се продъл
жава по широкия път, който след 1 ч извежда в м. Копривките 
до паметника на партизаните. На 4.VI. 1944 г. тук е станало же
стоко сражение между партизани от бригадата „Г. Димитров" 
и жандармерията. В този бой загинали 3-ма партизани и 1 пар
тизанка. Продължава се на изток по пътя. Вдясно горе остава 
голямата почивна станция на МНО. Обикаля се м.Карамандра 
от север и вр. Мандрата (1344 м). При м. Бряза от пътя вдясно се 
отделя тясна пътека, която след 10 мин отвежда до хижата.

Хижа Руен се издига на слънчева тераса в м. Бука 
сред букова гора на 1215 м н.в. Построена е от асеновградските 
туристи през 1935 г. От 1957 г. се стопанисва от ЦС на БПС,
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които я разшириха и обзаведоха. Сега капацитетът й е 90 места 
на нари и 40 легла в новата постройка. Има столова за около 
40 души, кухня, електрифицирана и водоснабдена е. Има и 
бюфет, който работи цялата година. При предварителна заявка 
се готви топла храна. Най-близък изходен пункт за посещаване
то й е с. Яврово, с което е свързана с камионен път. Оттам 
през с. Горни Воден бързо се стига в Асеновград или през с. 
Лесково и Асеновата крепост (3 ч).

В околностите на хижата има два интересни обекта, които 
заслужава да се видят.

Римският мост. Върви се по пътя за х. Здравец. На 
10 мин се отбива вдясно пътечка през нивите, която слиза през 
гората до един дол. Преваля се първият и вторият дол и се стига 
в Мечо дере при старинния римски мост. Той е напълно запазен 
сводест мост, по който навярно е минавал някакъв страничен 
път, свързан с крепостта Голямото градище над с. Куклен.

Главата — един скален природен феномен. Пътеката 
от х. Руен следи хоризонтала в източна посока и пресича по сре
дата южния, обрасъл в храсти склон на вр. Руен. Само след 
10 мин тя извежда в м. Бялата чешма, сред която има построе
ни почивни станции. Продължава се на изток, изкачва се нагоре, 
обикаля се един дълбок дол, от който води началото си ляв 
приток на р. Луковица. Пътеката криволичи едва забележимо 
сред гъсти храсталаци и постепенно се спуска на югоизток. 
След 30 мин извежда пред ниви, сред които се издига скал
ният феномен. Цокълът, над който е изваяна Главата, е висок 
около 1,50 м. Нагоре следва шията (около 1 м) и върху нея ясно 
е измоделирана високата около 1,50 м „глава“. Откъм североза
пад могат да се видят коса, ниско чело, навъсени дебели вежди, 
остър нос, уста и издадена брадичка. Скалният състав е гнайс, 
а точно през устата минава 4—5 см кварцова жила, която очер
тава зъбите. Нееднаквата спойка на скалата е позволила някои 
частици по-бързо да се еродират, а други да останат и да офор
мят скулптурата. Вятърът също е допринесъл за шлифоването 
й. Вероятно и температурата с денонощните си колебания е 
спомагала за оформянето на този нероден „човек“.

123. X. Руен — село Куклен — 2,30 ч

Маркирана пътека, която поема на север над хижата, при 
лятното бюфетче, преминава през старинната крепост Голямо 
градище и много овощни градини, а след това се спуска в спрет-
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натото с. Куклен, откъдето редовни градски автобусни рейсове 
извозват до гр. Пловдив.

124. X. Руен — Асеновград — 3,30 ч

От х. Руен до Асеновград може да се мине по два пътя: 
през кокетното селце Яврово, с. Горни Воден — Асеновград 
или през с. Яврово — с. Лесково и Асенова крепост в Асенов
град. От с. Лесково до Асенова крепост на места може да се пре
сече шосето и да се съкрати пътят.

Най-забележителният туристически обект по този маршрут 
е Асеновата крепост. Намира се на 3 км южно от 
Асеновград. Издига се величествено в края на рида Могилата 
върху една уединена скала, чиито отвесни стени са надвиснали 
над долината на Чепеларската река и шосето. Много наши и 
византийски автори разказват за мощта на тази крепост още ко- 
гато е носила името Петричка, получено от името на селото, 
което е било на 500 м северно от нея. Жителите на това село са 
били каменоделци. От петрос (камък) е произлязло името 
на крепостта. Сега от съоръженията на крепостта не е останало 
почти нищо освен следи от градежа на четириъгълна кула и 
цистерна за вода. Запазена е почти изцяло църквата на кре
постта — двуетажна постройка със стил на църквите от Второ
то българско царство. На една скала на южния край на крепостта 
е имало надпис от цар Иван Асен II, по чието нареждане е била 
възстановена крепостта след победата му над византийците при 
Клокотница (1230 г.) По-късно този надпис е бил очукан от 
гръкоманите в града, но съдържанието му било запазено от френ
ския лекар Пол Люсак, който посетил крепостта през 1706 г., 
преписал надписа и го публикувал. Сега надписът е възстано- 
новен, а крепостта е обявена за исторически паметник.



IX. ДОБРОСТАНСКИ МАСИВ

Големият платовиден планински масив, който се 
издига на югоизток от Асеновград, се нарича Добростан. По-рано 
са го наричали Станимашка или Чаушовска планина. Граници 
на тази планина са: от юг р. Мостова Сушица до вливането й 
в Асеница чрез Юговската река; от запад — долното течение на 
Асеница (Чепеларска); от север — Тракийската низина; от 
изток — Тополовската река от изворите й до излизането й в 
равнината.

Северните склонове на Добростан са безводни карстови 
образувания, обрасли с рядка гориста растителност. Те се 
спускат терасовидно към равнината. Южните и западните скло
нове са гола и величествена окарстена стена, над която се издига 
скалистият връх Червената стена (1508 м). В частта над р. Мос
това Сушица в скалите се крият много пещери: Ямача, Хралу
пата, Чардака и др., както и третият родопски скален мост Ер- 
кюпрю при с. Мостово.

Източната част е изградена от дебелослойни мраморни 
пластове и представлява типична карстова планина.Онази част от 
най-източния Добростан, която се ограничава между реките 
Орешица, Тополовска и изворния басейн на р. Мостова Суши
ца, се нарича Драганица. Тя представлява един вулканичен 
масив, изграден от палеогенни конгломерати, пясъчни и анде- 
зитни скали, които по красота не отстъпват на Смолянските 
скали.

В северната част на Добростанския масив изпъква вр. 
Безово (1387 м). По посока на Асеновград той спуска билата 
Гонда вода и Анатема (в горната си част се нарича Пропаст, 
а в средата — Лале баир), които са отделени чрез Сухото дере 
(Курудере). В централната част на масива се издига най-висо
кият му връх — Старият бунар (1518 м). Централната частна 
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масива е карстова падина, наричана Ширината, с много понори и 
въртопи, между които е 10-метровата пропаст Леденика, в която 
има лед през цялата година. Ширината е плодороден червено- 
зем — житницата на с. Добростан. Множеството връхчета из 
Ширината са богати пасища.

От Добростан не извират много реки — Орешецка, Сушица, 
Сливов дол, Клувия и Курудере. През лятото пресъхват. В 
замяна на това тук има много карстови извори — 40-те извора 
под манастира „Св. Петка“, каптирани и отведени до е. Мулдава 
в хубаво зарибено езеро; Гонда вода до х. Безово — каптиран 
за едноименното летовище; Корита; изворите на р. Сливов дол 
под вр. Кореня; Клувията — при Бачковския манастир, и 
др. По масива има и исторически паметници, като Бачковският 
манастир, манастирите „Св. Петка“, „Св. Никола“ — сега 
хижа Момина сълза, партизанските лагери при вр. Дивата во
да, концентрационните лагери „Гонда вода“ и „Св. Никола“. 
Главни изходни пунктове са: Асеновград, с. Бачково с манасти
ра, селата Мулдава и Добростан, от които водят пътища до три
те хижи — Момина сълза, Безово и Марциганица.

Асеновград. Плодородната земя, изобилната вода и 
мекият климат още преди хиляди години са привлекли засел
ници в устието на р. Асеница (Чепеларска — Чая). За това 
ни говорят надгробните могили, в които са намерени бронзови 
съдове от I в., останки от тракийска колесница, скелети на коне 
и др. В рида Анатема са открити глинени съдове от латенската 
и халдщатската епоха. За непрестанните битки между българи, 
византийци, кръстоносци и турци през Средновековието ни го
ворят няколкото крепости, многото църкви, манастири и парак
лиси. През Средновековието селището се е наричало Станима- 
хос (укрепен проход — тясно укрепено място). За първи път 
това наименование се среща в устава на Бачковския манастир.

След разпадането на турския феодален строй започва иконо
мическото и културното издигане на града. Днешният град с ново
то име Асеновград се е ширнал по двата бряга на Асеница.Всяка 
година той мени своя облик. Има индустриални и промишлени 
предприятия, фабрики за преработване на тютюн, коприна, 
растителни масла, дървен материал, работилници за килими и 
др. Това е наложило да се създадат разни културни институ
ти — театър, читалище, техникуми, библиотека, музей и много 
други. В града има модерен хотел с всички удобства,паркинг, 
бензиностанция, магазин за мототехника, авторемонтна станция 
и др.

160



Общ изглед на с. Орехово

Поляните Ариица



Хижа Върховръх

Паметник на антонивановци при гр. Перущица



Хижа Здравец



Кнчконският чегир



с тснопис

Родопската Шипка





Дяволският мост пад Арда



Еворзионен котел

Пирамидите край гр. Кърджали — Зимзелен



125. Асеновград — х. Безово — 3,30 ч

До хижата отвеждат маркирани пътеки:
а. По шосето за Бачково се стига до вародобивницата при 

Сухото дере. Оттам по коларския път на Сухото дере се отива до 
водопровода за ВЕЦ Асеница, откъдето нагоре из гората пъте
ката е маркирана чак до летовище Гонда вода. Пс време на съ
противата летовището е било концентрационен лагер за анти
фашисти — паметна плоча ни напомня за това. От Гонда вода 
нагоре коларски път отвежда до х. Безово.

б. По същото шосе се стига до втората вародобивница, коя
то е на около 500 м от първата край р. Асеница. Минава се под 
канала на ВЕЦ Асеница и маркирана пътека отвежда до х. Мо
мина сълза, бивше летовище Св. Никола, което също през съ
противата е било концентрационен лагер за жени-антифашист- 
ки. В хижата може да се подслонят 70 души на нари. От хижата 
нагоре пътеката е също маркирана и отвежда до Гонда вода, от
където пътят е известен вече.

Хижа Безовое разположена около 200 м от карстовия 
извор. Тя побира около 120 души. Посещава се много, зашото е 
изходна база за целия Добростан.

126. X. Безово — вр. Безово — вр. Червената^стена — 
2 ч

По маркирана пътека се излиза за I ч до вр. Безово. Пред 
погледа на север се открива обширна равнина, потънала в зеле
нина, из която се очертава обширният гр. Пловдив. Омарата 
трепти като пепеляв дим,из който се подават красивите хълмове. 
Зад тях в хоризонта тъмна ивица очертава билото на Стара пла
нина.

Същата маркирана пътека през южната страна на върха от
вежда през полянките до вр. Момина скала. Оттук една марки
рана пътека слиза надолу за Бачковския манастир, а другата 
по билото извежда на вр. Червената стена. И тук панорамата е 
обширна и красива. Най-много обаче привлича гледката към 
Бачково и манастира, сградите на които долу в дълбокото де
филе на Асеница приличат на наредени кибритени^кутийки.

127. X. Безово —« ман. Св. Петка — 2 ч

На изток от х. Безово широк коларски път извежда край 
карстовия извор Гонда вода чак до ловната хижа. Оттук се 
тръгва по билото на рида Пропаст.Слиза се на седловината меж-
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ж
я ду Пропаст и Лале баир. Тук е най-приятно пролет. Кокиче

тата и минзухарите покриват ливадите. Като прецъфтят те, 
теменужки, иглики и незабравки разстилат пъстри килимчета, 

li В разгара на пролетта момината сълза, ирисът, божурите,
жълтите и червени родопски лалета багрят с пищни краски 
поляните. От Лале баир се продължава и през седловината 

L Гидика се стига в манастира „Св. Петка“, разположен на една
северна тераса на Лале баир. Според летописа на поп Кон- 

а стантин от Корова той съществувал от 1819 г., но бил опожарен
от турците. В него се пазят документи от Средновековието. Се
га той е летовище. В околностите му са открити монети, антич
на зидария и др. Левски и тук е идвал да образува революци- 
нен комитет. В негова чест пловдивските и асеновградските 

И туристи всяка година през м. февруари чествуват този ден.

128. X. Безово — х. Марциганица — с. Добростан — 6 ч

Върви се по маркираната пътека до вр. Червената стена.
Слиза се долу на поляните и там пътят се разклонява. На изток 
води за вр. Стария бунар, а на юг край чешмата Анарица — 
за х. М а р ц и г а н и ц а. Има 150 легла, електрифицирана е. 

s До хижата има камионен път, но при сухо време може да се оти
де и с лека кола до Добростан, което село е много близко до нея. 

Добростан. Селото е разположено в източната част на 
масива на 1200мн.в. По-рано се е наричало Чаушово, Бюлюр- 
дже или Белмедже поради хубавото грозде, леща и фасул, кои
то то произвежда. През кърджалийско време Емин ага го изго
рил, но било наново възстановено от с. Мулдава, Богутево, Дря
ново и Борово. Днес селцето е голям туристически и спелео- 
ложки обект. X. Марциганица е изходен пункт за пещерите. 
В нейните околности е действувала бригадата „Г. Димитров“. 
Селото е свързано с постоянна автобусна служба с Асеновград 
чрез с. Орешец.

129. Орешец —< Тополовски проход — 6 ч

Източно и близо до Добростан е с. Орешец. До 1910 г. е било 
населено с турци, но те се изселили и на тяхно място дошли 
българи от Добростан, Горнослав и Долнослав. Към селсъвета 
има спално помещение и ресторант.

Източно от селото се издига вр. Беланташ (белия камък — 
1344 м), обграден с венец от скали — това е масивът Драгани- 
ца. Дотам води камионен път. Този път се отделя от шосето за 
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с. Мостово в м. Юрта на около 3 км от Орешец. По него в хубаво 
време може да се излезе и е лека кола. Спира се на махала Врата, 
а оттам до върха е по-малко от час. Излизането до върха възна
граждава. Цялата околност е осеяна с андезитни скали, раз
хвърляни в безпорядък и имитиращи състоянието на един раз
рушен от природно бедствие град. Между скалите има малки 
махалички, скупчени хилави дървета и прегоряла трева. На 
юг, долу в дълбината, е проломът на р. МостоваСушица. Над 
реката е огромният андезитен монолит Караджов камък или 
Хайдуткая, в който зеят пещерни дупки. На изток се очертава 
варовитата фигура на Сини вртх (Кокезтепе —1536 м). Там е 
и Тополовският проход (Арпагидик).

По същия камионен път се продължава пеш или с кола до То- 
половския проход, откъдето може да се посети както Сини връх, 
така и вр. Инкая. Връщането може да стане само пеш или през 
с. Тополово в северните поли на рида или през с. Мостово 
по р. Мостова Сушица. Край селото е третият родопски скален 
мост Еркюпрю. От с. Мостово, което е на брега на реката чма 
редовна рейсова служба през с. Орешец за Асеновград.

130, Асеновград <— Бачковски манастир — 11 км

Използуват се рейсовете, които водят до селищата из вътреш
ността на планината. На 9-ия км е с. Бачково, разположе
но по двата бряга на Асеница. Двукатни къщи, гра
дени повече от бигор, с тиклени пскриви, проснати низи от тю
тюн по стрехите, калдъръмени улички и вадички с бистра планин
ска вода по тях — ето характерното за Бачково. От селото за 
х. Безово има маркирана пътека, която минава през чешмата 
Корита и извежда до х. Момина сълза, а оттам — до х. Безово.

На 2 км от Бачково е Бачковският манастир, 
пред който е живописният водопад Клувията. Манастирът е 
основан през 1083 г. от Григорий Пакуриян, грузинец, заемал 
висока служба във византийския двор. В написания от него 
лично устав на манастира е забранил да се вземат за духовници 
гърци поради страха „да не присвоят манастира“. Пакуриян- 
ската църква се съборила и на нейно място през 1604 г. 
е изградена сегашната съборна църква. Тук има интересни 
реликви. Пази се в манастирския музей иконата на св. Богоро
дица в сребърна рамка, донесена през 1310 г. от Грузия. В 
малката църква „Св. Никола“ през 1840 г. Захари Зограф на 
притвора й е нарисувал стенопис на гръцките чорбаджии и чор- 
баджийки, нашите селяни и селянки, т.е. тогавашното общество,
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за деянията на които им отредил място в ада. Интересна е и кар
тината върху стената на магерницата (трапезарията), изразява
ща изнасянето на чудотворната икона. След известни проучва
ния беше установено, че тази трапезария представлява рядък 
музей за българското изобразително изкуство. Неизвестен жи
вописец е оставил образи на философи от античността — Сок- 
рат, Платон, Аристотел, Плутарх, Диоген, Аристофан и др. 
Нарисувал е сцени от стария и новия завет. През 1601 г. май
стор Никола от Бачково изработил една дълга мраморна маса. 
Други българи са правили двойните стени и магерницата, тай
ното скривалище над мивката и др.

Източно на 200 м от манастира е костницата, единствената 
сграда останала от Пакуриян. Тук се възстановяват уникални
те стенописи от XII в. и по-късно — портретът на Ив. Александър 
от XIV в. В черквата „Св. Богородица“ се възстановява една 
ценна композиция от нашата история, изобразяваща борбите 
на християни и езичници по времето на цар Борис.

В манастира има богата библиотека, много от ръкописите и 
старите печатни книги са изпъстрени с художествени заглавия.

В манастирския музей са събрани много художествени за
наятчийски произведения на български майстори от Врачан
ско. Тук е и султанският ферман от 1452 г., с който се разрешава 
на монасите да извършват службата си. Пази се също и един меч 
от времето на Фридрих Барбароса.

От манастира могат да се направят излети до х. Безово и до 
х. Марциганица, като се тръгне от скита „Св. Архангел“ — там, 
където е аязмото. Дотам по р. Клувия води коларски път, а 
оттам нагоре — скалната пътека (3 ч).

За х. Марциганица може да се отиде и по течението на р. Сли
вов дол, която се влива в Асеница на 5 км южно от манастира. 
Дефилето на тази река е истински карстов каньон. Разстояние
то се изминава за 4 ч.



X. АРДИНСКИ ДЯЛ

Той се спуска на югоизток от главното Перлийско 
било между реките Места, Черна и Арда. Името си води от живо
писния връх, от който извира най-дългата родопска река — 
Арда. Първенецът на Ардински дял е връх Циганско градище 
(Ченгенехисар). От него на изток билото се снижава постепенно, 
за да достигне при седловината Три камъка до 550 м. Оттук за
почват Източните Родопи. Ардинският дял е богат на оловно- 
цинкови руди. Покрит е с иглолистни и широколистни гори. 
По неговото било минава границата ни със съседна Гърция. 

Между реките Черна и Арда се намира Кайнадински рид. 
В югоизточната част на Кайнадина е високият 1372 м Харамий- 
ски връх. На това място през май 1944 г. след създаването си 
партизанският отряд „Кольо Шишманов“ полага клетва за вяр
ност пред народа. За това събитие напомня паметната плоча, 
поставена тук.

131. Гр. Смолян — в. Кайнадина — 2 ч

Кайнадина е зеленият южен страж на^ обновения Смолян. 
Без него градът би изглеждал безличен. За това смолянчани го 
обичат. До него се отива твърде бързо — за 2 ч. Обикновено 
се тръгва откъм Бейската кюприя по турския калдъръм, който 
довежда до подножието на върха. Пътят всъщност отива за с. 
Пещера, което се гуши на юг, но маршрутът е на запад по билото. 
После през еловата гора право на север се достига върхът. От 
неговото чело се извисява телевизионната кула. На юг са купо
лите на Ардин връх и Циганско градище, по които про
тича граничното било. Кацнали като птичи гнезда, в дале
чината се белеят двукатните къщи на махали и села. На запад 
и север се кипрят Невестата и Чернока, Перелик и Снежанка.
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132. Райково — пионерска хижа — в. Кральов камък — 
ман. „Св. Атанас“ — 3 ч

От кв. Райково за 30 мин се отива до хижата на пионерите — 
кокетна постройка в алпийски стил,разположена в местността Ста
рей на 860 м н.в. Тя е първата пионерска туристическа хижа в Бъл
гария с капацитет 15 места. Близо до нея е параклисът „Св. дух“. 
От хижата се продължава нагоре през гората по пътеката, коя
то извежда на билния път, идваш, от с. Пещера за с. Чокманово. 
Продължава се по него към виждащия се отпред в. Кральов 
камък. Малка пътечка, криволичеща между папрат и малини, 
извежда на огромна скала, подала кафеникавото си чело над го
рата. Около този връх е хайдутувал Кральо войвода —безстра
шен българин, сражавал се срещу османските поробители за 
свободата на този родопски край. Войводата се е крил и в мана
стира „Св. Атанас“, който се вижда под върха. До него се стига 
за 15 мин. Разположен е на възвишението в местността Варадил, 
Използува се за летовище. До манастира може да се отиде и 
по шосето за с. Чокманово или пеш от Долно Райково през па
раклиса „Св. Спас“.

133. Гр. Смолян — с. Арда —< 39’кмДс] превоз)

От окръжния град Смолян до село Арда има асфалтирано 
шосе, по което пътуват редовни автобуси. Пътят завива надясно 
от кв. Райково по посока на Рудозем. На 3 км се отклонява 
на запад по пътя за Смилян. Минава се китното българско село 
Чокманово и се продължава за село Смилян, разположено 
в горното течение на река Арда, която тук е кристално чиста. 
Селото е историческото селище Смолян — средище на славян
ското племе смоляни.Било е най-големият светски и духовен цен
тър на Кръстогорието, запазил самостоятелността си чак до 
втората половина на XVII век, когато е станало помохамедан- 
чването му. И досега се срещат руини от църкви и параклиси. 
Днешната джамия е построена върху основите на старата цър
ква ,.Св. Петър и Павел“, която османлиите изгорили и зверски 
убили епископ Висарион Смолянски. Изгорени били митропо
лията и богословското училище. В селото има стара часовнико
ва кула, строена от устовския дерибей Хаджи Мустафа.

През годините на народната власт селото измени коренно 
своя облик. Край селото има няколко пещери.

Продължава се по шосето, минава се проломът Лъката и 
ждрелото Гърлото. Достига се махала Кошница. На десния бряг
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HaJpeKaTa е скалистият мост Пробитото бърце, а над него — 
Калето (стара българска твърдина). Тук родопските мъже и 
жени са защищавали родната си земя срещу турските нашестве
ници, хвърляйки стрели, камъни и запалени главни.

При Сините вирове партизаните от отряд „Кольо Шишманов" 
са направили засада на полицията. През махала Буково се вли- 
за в с. Мо ги л и ца. Край Арда през 1843 г. билюкбашията 
Агуш ага си построил конак, художествено украсен отвън и 
отвътре, с резба по таваните и долапите, по парапетите и стре
хите. Кулата на конакът е изписана с цветя, а вътрешното й 
архитектурно оформление от чам, орех и череша — е реалистич
но дело на родопските строители. Агушевият конак е ценен 
паметник на архитектурата — единствен на Балканския полу
остров запазен средновековен феодален замък, който заслужа
ва да се види от всеки турист.

Край Могилица е красивата пещера Улица. Селото е много 
китно — благоустроено и хигиенизирано, с ресторант и поща, 
с магазин.

Все по шосето се стига в с. А р д а, разположено в малка, 
но много живописна котловинна. На юг от селото е родопският 
връх Ком. Край горите на селото се е подвизавала Добра войво
да. В с. Арда са родени загиналите за свободата комунисти 
Васил Димитров, секретар на ОК на БКП в Пловдив (1931 — 
1934 г.) и Шина Андреева, партизанка от отряд „Антон Иванов“. 
Селото е благоустроено, чисто и приветливо, с много обществе
ни сгради и нови къщи. Жителите му се препитават от тютюн, 
животновъдство, картофи и малиново вино.

От селото с разрешение на граничните власти може да се 
посети изворът на река Арда. Пътят минава през римския мост 
и е водел някога за гара Бук и Драма. Покрай малинажи и 
борови гори се стига до живописната поляна в подножитто 
на Ардин връх (Юрта). Оттук изпод корените на вековен бук 
извира река Арда. Грижовни ръце са оставили надпис: „Извор 
на р. Арда — 230 км“. Старите ардинци разказват, че някога 
при извора имало вековен смърч — ардъч, поради който река
та била наречена Арда. Историците обаче считат, че името на 
реката идва от тракийското й название Арпесос.

От пъстрата поляна край извора се открива на север непов
торима панорама. Огрято от южното слънце, пред погледа се 
дипли родопското море — ту зелено, ту синьо и виолетово — 
губещо се в безкрая.

Арда е най-голямата родопска река, възпята в песни и леген
ди. Тя е свидетелка на героичното минало и на огромното социа-
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листическо строителство, осъществено в годините на народната 
власт в този край. Реката е дълга 267 км, от които 230 км са в на
ша територия. Провира се през ждрела, живописни клисури, 
образува меандри, страшни шейтани и красиви лъки. По ней
ното протежение са изградени 3 язовира: Кърджали, Студен 
кладенец и Ивайловград. Край тази родопска река и нейното 
поречие израснаха много нови градове, китни селища, фабрики 
и заводи.

134. Град Смолян — град Рудозем — 28 км

От Смолян до Рудозем асфалтираният път е дълъг 28 км 
Минава се през кв. Райково, постепенно се изкачва Кайнадин- 
ският рид. Покрай селата Габрица, Фатово и Полковник Сера- 
фимово се достига в. Кавгаджик. Тук е издигнат величест
вен паметник-костница в чест на героите от 21-ви пехотен Сред
ногорски полк. По време на Балканската война войските на 
българския родопски отряд в устремното си настъпление достиг
нали бързо това място. Поради превъзхождащия ги противник 
командуването наредило на отряда да се изтегли на височините 
северно от Райково. Обаче командирът на полка полковник Се
рафимов отказал да изпълни заповедта. „Аз — казал той — не 
ще отстъпя на противника селата, в които вчера бях посрещнат 
като освободител.“ С подкрепата на цялото население на 21.Х. 
1912 г. полкът приел сражението. Станали епични боеве, напом
нящи тези на Шипка. Армията на Явер паша била напълно раз
громена. Населението нарича това свято място Родопската Шип
ка и издигна на върха величествен паметник. А селото, сгушило 
се под паметника на юг, нарекоха село Полковник Серафимово.

Шосето се спуска надолу, а срещу нас се виждат причудли
вите скали на Кечикая, а под тях град Рудозем — един от 
100-те национални туристически обекти.

Рудозем в миналото се е наричал Витлово и Палас. 
Оттук някога е минавал старият друм за Ксанти. Имало е само 
няколко къщи и една кръчма, а сега той е неузнаваем. Израсна 
в първите години на социалистическото строителство като кру
пен център на цветната рудодобивна промишленост — рожба на 
българо-съветската дружба.Разположен е на водослива на реки
те Арда, Елховска и Чепинска. В града има флотационна фаб
рика, завод за автоклавен бетон, шивашка фабрика, ресторанти, 
хотел, болница, културен дом, бензиностанция и много други 
културни и обществени сгради. Край Рудозем има прекрасни 
места за отдих и риболов.
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135. Рудозем — вр. Кечнкая *— 2 ч

Завр. Кечика я (кози камък), висок 1224 м, на който 
стърчат чудновати скали, се отива през квартал Миньорски по 
шосето за Рибница. Пресича се Чепинска река и за 1,30 ч се оти
ва под върха. Тук някога е била крепостта Козник. В подно
жието на този интересен връх са опънати въжени линии, а в 
неговите недра се крият богати находища на руди. За величие
то на скалите и богатствата на планината народът е създал ин
тересна легенда:

Някога върху скалите живял великанът Ерим (Рим, Ром) паша, който 
пазел несметни богатства — златни станове, рудани и хурки. Предсказвал 
той и бъдещето. Ала намерили се страшни люде, които го убили. Когато 
убийците се опитали да вземат богатствата му, планината се разтворила 
и ги погълнала. Оттогава хората започнали да ровят земните недра и да 
изкарват несметните богатства, богатства, които днес са достояние на хората.



XI. жълти дял

Някога в турско време този дял се е наричал Саръ- 
яйла (жълто пасище). Той е част от Ардинското хидрографско 
било, спускащо се на североизток между реките Арда и Върби
ца. Започва източно от Ксантийския (Елидже) проход. Склоно
вете му са изградени от вулканични туфи, риолити, пясъчници и 
мергели. Покрити са с редки дъбови и букови гори, храсти, па
сища. Сега вече тук-там зеленият засадените от човешка ръка 
борови гори. Най-високият връх на Жълти дял е Бучовица, 
известен със съборите си и с някогашния си манастир, станал 
сега руини. Ала централен първенец е връх Алада (1241 м).

Жълти дял е населен сравнително добре. Хората се препита
ват с рудодобив и с отглеждането на ароматен тютюн. Към него
вите природни, исторически и социалистически обекти за посе
щение служат градовете Мадан, Ардино и Джебел.

136, Град Мадан —. с. Жълтуша — 3,30 ч

Мадан е разположен в тясната долина на Маданска река. 
Името си носи от арабската дума „маден“ — рудник, мина. 
Още от времето на траките тук има рудници. Когато дошли по 
тези места римляните, довели от Египет роби (агупти) за обра
ботване на рудата. По време на османското робство в Мадан е 
имало 150 ковачници (кузни), където са били правени ножове, 
клинци, пушки и ятагани.

Със започването на помохамеданчването селището постепен
но западнало. Трите чумави години — 1750, 1800, 1836 г.,и 
нападенията на Мехмед Синап съвсем ускорили неговия упадък. 
През XVIII и XIX в. тук избухнало въстание, което потушил 
пашмаклийскияг аянин Мустафа ходжа. Върху основите на раз
рушената църква „Св. Никола“ била издигната джамия. Мадан
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е освободен през Балканската война, когато оттук минава и 
писателят Антон Страшимиров.

Истинският разцвет на Мадан започва в първите години на 
социалистическото строителство През 1948 г. родопското се
лище стана център на най-големия у нас рудодобивен център 
на цветната промишленост. За няколко години бяха построени 
фабрика, жилищни блокове, болница, Дом на културата, рес
торанти и много други културни и обществени институти. В 
града има интересен музей на социалистическото строителство, 
един от 100-те национални туристически обекти, в който е пока
зана и историята на маданското рударство.

За с. Жълтуша тръгваме по асфалтирано шосе за прохода 
Печинско (1060 м), който отстои на 8 км. Изкачи ли се превалът, 
от него се открива великолепна панорама на север към планина
та. От Печинско се тръгва пеша по пътя за рудникШадица. За 
1 час се стига до в. Кочурица, откъдето се вижда като на длан 
Мадан. Минава се м. Мързянски чурешки и се стига до широка
та билна поляна на Коритото. Под букета от стари буки шурти 
чешма. До нея е трансформаторът. Тръгва се по коларския път 
и се стига до в. Буково бърце (Курбанище). На този връх е за
гинала в битка срещу нашественика Енихан баба храбрата 
българска девойка Жълтуша. Пред въжената линия, къдетое 
ъгловата станция, се тръгва по надолнището към с. Галище. 
Край пътя е селският магазин, а на стотина метра е махала Рах- 
мановци. Оттук се продължава по пътеката през ниска гора за 
с. Оградно и по широкия ,цът за 20 мин се влиза в миньорското 
селище Еньовче, наричано някога Гергилово. Тук е израсъл 
цял град на миньорите с жилищни блокове, ресторант, магазини, 
обществени сгради. От Еньовче продължаваме по шосето за с. 
Жълтуша, кацнало на припек. В селото има магазин, фур
на, училище. Тук се разказват от старите хора много легенди за 
храбрата българка. Оттук може да се слезе за с. Бял Извор, 
където има редовни автобусни връзки с Ардино и Мадан.

137. Ардино — Ардински шейтан — 2 ч

А р д и н о е кокетно градче, разположено в красива котло
вина на шосето Мадан—Кърджали. В основите на селището се 
крият данни за тракийско поселище. Старото име на града е Ег- 
риде. По време на фашизма тук бяха интернирани много прог
ресивни хора. В тяхна чест на площада има скромен паметник 
с имената им.
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Град Ардино израсна като промишлено-аграрно селище в 
годините на народната власт. Неговото трудолюбиво население 
се занимава с рудодобив и тютюнопроизводство, сбитово-кому
нални услуги и предмети на леката промишленост. Тук има ре
дица обществени институти, училища, школи, магазини, хотел 
и др. Туристическото дружество „Белите брези“ е едно от дейните 
дружества в страната.

ЗаАрдинския шейтан кюпрю (Дяволски мост) 
се тръгва по шосето за с. Дядовци. От селото се поема по камен
лива пътека, която извежда над тясното скалисто корито на р. 
Арда — Шейтан кюпрю. Това е удивително красиво място. 
Реката долу бучи и с рев се провира под едногърбия римски 
мост, опънат като лък над реката. Спуснете се по серпентините 
до моста. Ако искате да усетите глухотата на Родопите, да види
те единственото находище в Кърджалийски окръг на уникална
та родопска роза (хаберлеа родопензис), трябва да тръгнете 
срещу течението на реката, покрай страшни каньони и меанд
ри. Находището се намира на 3 ч път северно отс. Ахрянско.

138. Ардино — крепостта Кривус — 5 ч

До с. Дядовци може да се стигне с превозно средство все на
долу покрай р. Егридере. Оттам се достига до вливането на де
рето в р. Арда. Минава се после по десния бряг на реката и все 
по нея след 3 часа се вижда да стърчи крепостта Кривус, 
построена от българи и византийци бдизо до водослива на Да- 
видковска река в Арда. Крепостта е пазила областта Ахридос 
и е била запазена до преди 125 години. Сега стърчат части от 
стените на крепостта. За Кривус споменава византийският 
летописец Георги Акрополит. По предание се разправя, че след 
Клокотнишката битка тук била настигната и пленена византий
ската писателка Анна Комнина, дъщеря на Алекси Комнин и 
племенница на Теодор Комнин. Местата тук са съвсем глухи. 
Само шумът на реката нарушава тишината на тази своеобразна 
природа. Най-добре е връщането да стане през с. Башево за с. 
Горно Прахово, откъдето има шосе за Ардино или Кърджали.

139. Ардино — лет. Белите брези — 7 км

Най-добре е да отидем с рейса на летовището по асфалтира
ното шосе, което води за гр. Кърджали. Дотам е все нагорни- 
нище край чудно красиви брезови гори. Едно разклонение 
наляво отвежда в самото летовище. Тук в една брезова гора от
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3000 дка—единствена по своята площ в България, са накацали 
множество курортни постройки. Тук заема своето първо място х. 
Белите брез и, разположена на 952 м н.в. До нея е и х. '1 е- 
м е н у г а. Общо в двете хижи могат да пренощуват 106 души. 
В този нов курортен комплекс — единствен в Източните Родо
пи, има още 12 ведомствени вили и почивни станции, магазин, 
ресторант и къмпинг. Летовището привлича стотици туристи и 
гости от Кърджали и от страната със своята красота и мек кли
мат, подходящ за редица заболявания. Тук има телефон.

140. Ардино — вр. Алада — 4 ч

Тръгва се покрай болницата по пътеката край Оджакдере. 
За 1 ч тя довежда до интересните Орлови скали. Те се 
намират под в. Калето(Хисаркале), на което личат основите на 
древен тракийски храм (капище). На Орлови скали личат издъл
бани ниши, в които древните траки са поставяли култови съдо
ве. По пътеката се изкачва до с. Гърбище. Оттам по маркирана 
билна пътека, по която някога е вървял друм за Златоград, се 
излиза за 1 ч на широкото пасище под в. А л а д а. В южното 
подножие на върха личи много стар древен път, отиващ през 
Устра за Маказа и Беломорието. Постепенно се изкачва висо
кият 1241 м объл връх. От него се открива необозрима панорама 
от ридове и била на всички посоки. Особено ярък е надипленият 
декор на запад. Около върха има много имена на местности» 
свързани със светни и манастири. От северната страна на върха 
има хубава букова гора с широка поляна и студена вода._Тук 
има малък заслон.

141, X. Белите брези — ву, Алада —•’3,3(Гч

Тръгва се на юг по маркирана пътека за прев; 1зДаладжата, 
където минава шосето от Ардино заКърджали. Достига се Миро
вата чешма. След това се върви малко по шосето и се продължава 
по пътя за с. Гърбище. Върви се от източната страна на в. Ка
лето (Хисаркале), на който е имало тракийски храм,а после ве
роятно стражева кула. Изкачи ли се на върха, туристът винаги 
ще намери фрагменти от делви и други култови съдове. Все още 
този връх не е проучен.След като се налюбувате на далнините 
към сърцето на Родопите, тръгнете за с. Гърбище. После продъл
жете по билната пътека за върха (вж. маршрут 140).
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XII. УСТРЕНСКИ РИД

Той се отделя от Жълти дял на югоизток от в. Алада. 
Най-интересният му връх е Устра (1014 м), стърчащ като пето- 
остра каменна корона, върху която е кацнала старинна крепост. 
Ридът спуска хълмообразно еродираните си разклонения на 
север към Дермендере, а на юг до р. Върбица. Изграден е от вул
канични туфи, риолити, пясъчници, мергели и лавинни маси, 
утаени през палеогена.

Като изходен пункт за връх Устра се използува град Джебел.

142. Гр. Джебел — с. Устрен — в. Устра — Маласар —’4 ч

Джебел е нов град, разположен в живописната котлови
на на Дермендере, ляв приток на р. Върбица (Сютлийка). От
стои на 16 км от Кърджали. Тук се отглеждат най-ароматните 
тютюни — джебел, басма. В землището на града се намират 
фрагменти от тракийска и славянска керемида, руини на цър
кви, стари гробове. Джебел е голям селскостопански център с 
опитна тютюнева станция, техникум, болница и други обществе
ни сгради и институти. Край града има 4 пещери.

За с. У с т р е н се тръгва с рейса по шосето.То отстои на 8 
км. От селото се продължава по пътя за с.Припек и след някол
ко минути се свива на север, откъдето следва изкачване на в. 
Устра по стръмна пътечка. Той е опасан с високи риолитни ска
ли. Насреща е полузапазената крепост, кацнала като замък над 
скалите. Строена е през Средновековието. За нея споменават 
византийци и българи. След крепостта се продължава на изток 
по каменлива пътечка, която отвежда към в. Маласар (крепост, 
съкровище). На високата скала се вижда голям отвор. Малко 
под нея са скалните гробници Хамбаркая. Те са от времето на 
траките. След това се слиза по пътеката и за 30 мин се излиза на 
шосето за гр. Джебел.
1 3 Родопи — пътеводител 177
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143. Джебел — езерата на с.' Лебед — 2 ч

По пътя за с. Телчарка се стига до Счупената планина. Тя 
се е разтрошила при тектоничен процес. Сега по нея стърчат 
назъбени свлечени скали, съставени от перлит.Той се е образу
вал при бързото охлаждане на вулканична лава. Намира го
лямо приложение в строителството, в порцелановата промишле
ност и други отрасли.

Продължава се по пътя за с. Воденичарско, около което се 
намира интересна пещера. Напуща се пътят и по каменлива 
пътечка се слиза в с. Лебед. Тук са езерата (Гьолджук) — мал
ки и зарибени. Образували са се при свличането на почвата. 
Мястото е приятно за отмора и риболов.



ИЗТОЧНИ РОДОПИ

XIII. стръмни РИД

Той започва от седловината Маказа и се спуща на се
вер между реките Върбица и Крумовица до водослива им с язо
вир Студен кладенец и в река Арда. От в. Дазлъктепе на севе
роизток се простира Войник планина. Най-високият връх е 
Стръмни рид (Юркедендаа — страшна гора). Висок е 960 м. 
Ридът е изграден от палеогенни наслаги, мергели, риолит и 
др. В него има залежи на оловно-цинкова руда, ахат и др. От
глежда се също така прочутият тютюн басма.

144. Момчилград — в. Адачал — 4,30 ч

Момчилград (Мастънл и) е разположен сред мал
ка котловина в долината на р. Върбица. Огстои на 16 км от ок
ръжния град Кърджали, на жп линия Русе— Подкова. Кръс
товище е на пътищата Одрин — Смолян и Хасково—Гюмюр- 
джина. Предание разказва, че тази земя била подарена на сул
танската любимка Местане ханъм. Тя станала жена на деребей, 
около чифлика на който се заселили аргати и така възникнало 
селище. От 1934 г. градът е преименуван на Момчилград — 
на името на легендарния герой Момчил юнак.След победата на 
народната власт градът стана китно, приветливо градче с жи
лищни блокове, болница, училища, спортен салон, хотел, смест
на промишленост и с производство на ароматен тютюн. Наскоро 
беше открит завод за туристически и спортни съоръжения и 
екипировка и предприятие за сувенири.

За в. Адачал се тръгва по асфалтираното шосе за Крумов
град. На първия км се отбива вдясно по пътя за с. Чакмаци и 
се върви към в. Дазлъктепе, който се вижда отпред, а оттам се
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излиза до телевизионния ретранслатор, който е на в. Стръмни 
рид. Слиза се от северната страна на върха към махала Нане, 
минава се край чешмата и тюрбето и се излиза за 30 мин на в. 
Адачал (островен връх). Оттам се спуска през махалите Юна
ци и Чуково и се излиза на шосето при с. Вагрянка, откъдетс 
се връща в града.

145. Момчилград — в. Дамбъла — 4 ч

За върха се тръгва източно от града. Върви се по пътеката 
за с. Манчево и за 1 ч се излиза на в. Дамбъла (капеща вода). 
От северната страна на върха има отвесни скали, по които тече 
вода. Тук е имало тракийско светилище, посветено наАскле- 
пий, Хигия и Телесфор. Оттогава е останал обичай хората да се 
къпят, мият и пият водата от извора за здраве. Около върха има 
много люляк и божур. Оттук се открива чудесна панорама към 
Кърджали.

Слиза се по стръмна пътечка за махала Канлъкьой и Груе- 
во, откъдето по пътя се отива до спирка Джебел. По тези места 
се срещат ахатови камъни и киклици.



XIV. ИРАНТЕПЕ

От граничното било Мъгленик на север се отделя раз- 
латият рид Ирантепе. Той се простира между реките Крумови- 
ца, Бяла река и Арда. В северната си част образува плоското 
било Сърта. Най-високият му връх е Ирантепе (817 м). В най- 
северната си част ридът образува Маджаровският пролом с 
красивите меандри на Арда. Ирантепее гол и ербдиран, 
но Сърта е залесен с широколистни дъбови гори. Тук-там личат 
и изкуствено засадени борови гори. Тук има пасища и тютюневи 
блокове. По този край, особено към Ивайловград, виреят смо
кини, бадеми и чинар. В недрата на тази земя има азбест, хром, 
антимон и други полезни изкопаеми. Горите на Ирантепе са 
пълни с диви прасета и сърни. Изходен пункт е Крумовград.

146. Крумовград — х. Свежест — тракийският дъб — 5 ч

Крумовград(Кошукавак). Някога се е наричал 
и Султанери. Разположен е на брега на р. Крумовица (Бургаз- 
дере — водовъртяща се река) на 350 м н.в. край шосето Мом
чилград — Ивайловград. Тук има следи от материалната кул
тура на тракийското племе одризи и славянска керамика.През 
османското робство населението му е било потурчено и прогоне
но. В миналото селището е било само пазарище на околността. 
През фашисткия режим тук са били интернирани много прогре
сивни хора, като Мара Петлякова и др. Сега Крумовград е един 
чист и благоустроен град с училище и жилища, с нова болница, 
с хотел и бензиностанция, с промишленост за потребление и 
сувенири и др. Отстои от Кърджали на 43 км.

Хижа Свежест се намира на 1 час път от града. Из
лиза се от Крумовград и се върви срещу течението на р. Крумо

вица през хубава тополова гора. Насреща се откроява бялата
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фасада на х. Свежест. Разположена е на северния скат на в. 
Адатепе сред хубава смесена гора на 720 м н.в. Има 30 легла. 
След като поотдъхнете, тръгнете в югозападна посока по тясна 
пътечка към махалата Овчари и Сърнек. Край шосето се намира 
вечно зеленият тракийски дъб. Той е на 460 м н.в. на възраст 
е към 50 г., а е висок около 10 м. Според ботаниците той е възник
нал по пътя на скокообразното изменение и е единственият ек
земпляр в света. Листата му не окапват даже и през зимата. 
Обявен е за защитно растение. От вечнозеления дъб се връща 
за Крумовград, който е на 6 км.

147. Крумовград — с. Пелевун — 1 ч

Това разстояние се взима с автобус или с друго превозно 
средство. Дължината на пътя от Крумовград до с. Пелевун е 
45 км. Пътят е хубав и минава в подножието на Ирантепе. На 
върха има старо градище или кула. До него еив. Джинев- 
р а (Дженевриз), където също има останки от римско време. 
Източно от Джиневра е с. Перуника, покрай което се минава. 
Тук се намира единственото находище в България на турска 
леска. Броят им е около 60, а възрастта над 300 години. Висо
чината им достига 20 м, а дебелината на дънерите е над 2 м. 
Шосето се вие през гъсти дъбрави и нови борови гори. Минава се 
покрай историческата Станка-чешма, носеща името на хубавата 
българка,която еничери пвлекли за робиня в Одрин. Тук има 
постройки на ученически лагери. Отсреща е с. Попско, едно 
запазено българско село. Продължава се по пътя, който върви 
все по билото на Сърта. При в. Каратепе до с. Черни рид стър
чи паметникът на падналите през Балканската война тракийски 
бежанци. Тръгва се по южното отклонение на пътя, което отвеж
да в с. Пелевун. В околностите му се намират тракийски посели
ща, а край в. Св. Илия — тракийско светилище. Намерена е 
оброчна плоча с изображение на тракийски конник. Селото е 
хубаво, приветливо. Забележителна е църквата „Св. Пантелей- 
мон“, която е свързана с героичните подвизи на капитан Петко 
войвода.



XV. ГОРАТА

Този рид започва на изток от седловината Китката. 
На запад билото се нарича Чуката, а на изток — Гората. 
Височината на рида достига до 709 м. От него се открива хубава 
гледка към долината на р. Марица. Още от древни времена е 
бил използуван като щит към подстъпите за вътрешността на 
Родопите, затова има много следи от стражеви кули, градища 
и могили. Населен е бил с тракийското племе одризи и коела- 
лети, от които е запазено светилището при с. Бели плаз. Там са 
намерени оброчни плочи с образа на бога-герой тракийски кон
ник. Българите също са оставили много следи от църкви и 
селища.

148. Хасково — каменните гъби — 17 км

Тръгва се за Кърджали с рейса по асфалтираното шосе. 
От с. Конуш се продължава по старото шосе за с. Зорница. 
На 4 км южно от Зорница на обезлесеното било срещу вр. Кара- 
тепе са „поникнали“ няколко каменни гъби, високи около 3 м. 
Местните хора ги наричат Мантаркая (каменни гъби). Те са се 
образували в течение на хиляди години под въздействието на 
атмосферните влияния.

За скалните гъби може да се отиде и от Кърджали. Разсто
янието е 17 км.

149. Хасково — яз. Тракиец — 20 км

От Хасково с рейса се отива в с. Тракиец на брега на Харман
лийска река, която по-нагоре е заприщена с насипна стена и 
образува язовир Тракиец. Южно от с. Тракиец през язовира се 
вижда сред стари дървета текето на Осман баба. По време на
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Септемврийското въстание е било използвано като затвор за 
членове на партията.

Слиза се към язовира. Той е дълъг 8 км и широк 4 км. Лю
бимо място е за отдих и особено за риболов. През почивните дни 
край бреговете му има стотици рибари от Хасково и Кърджали.

КАЯДЖИК

От изворите на р. Перперек и билото на Чуката се отделя 
разклонението Каяджик, което свършва при р. Арда с в. Ор
лова скала. Той е изграден от вулканични туфи и палеогенни 
наслаги. Каяджик (каменник) е скалист, сипеен рид. Обгражда 
на север кърджалийското долинно разширение на р. Арда и 
свършва при водослива на р. Перперек в язовир Студен кладе
нец. От север граничи с р. Перперек, а от юг —с Арда. Билото 
е покрито с тютюневи ниви, овощни насаждения и нови борови 
гори. Цялата долина на Каяджик с долинното разширение 
носи името Кърджалийско. Той е интересен туристически обект 
с природни и исторически места, с нови социалистически стро
ежи. Като изходен пункт за посещение е Кърджали.

Окръжният град Кърджали има 50 хиляди жители. На
мира йе сред голямото долинно разширение на р. Арда. Разпо
ложен е сред трите язовира: Студен кладенец, Кърджали и 
Кадънче. От тъмата на феодализма градът израсна през години
те на народната власт като крупен промишлен, културен и 
административен център на Източните Родопи. За четвърт век 
в града се извършиха дълбоки социално-икономически преоб
разования. Кърджали е свързан с жп линия и удобни шосета 
както ва Хасково, така и за Пловдив. Той е входната врата за 
вътрешността на Родопския минен басейн.

Градът съществува отпреди 8 хиляди години. Намират се 
следи от праисторическа, тракийска, византийска, среднове
ковна българска и късна турска култура. Първото население 
на града е било тракийското племе коелалети и за това областта 
се е казвала Коелалетика. В началото на III и IV в. преди но
вата ера през селището минали македонци и келти, а през I 
век на новата ера римляните покорили коелалетите, които въс
танали през 21 г., но били разбити. Към 447 г. оттук минали 
хуните и опустошили всич ко, а в VI в. слгЕянсисто племе смо 
ляни се разположило по тези места и претопило траките. За 
първи път Симеон приобщил селището към България. В 1086 
г. част от този край премии зл във владенията на Бачксвския
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манастир. По това време селището влизало в областта Ахри- 
дос — провинция на Мора. През Средновековието тази родоп
ска окрайнина минавала ту в български, ту във византийски ръ
це. Оттогава е уникалната за този край в Родопите голяма 
българска църква „Св. Ив. Предтеча“ в кв. Веселчане. През гра
да е минавал и Момчил юнак. В 1371 г. селджукскитетурци прев
зели селището, което едва в XV в. било населено с колонисти 
от Мала Азия.

По време на Освобождението — 1878 г., генерал Чернобу- 
зов заварил през януари селището с 50 къщи. През същата годи
на Кърджали станал средище на бунта, организиран от англича
нина капитан Сенклер срещу Санстефанския договор. След Бер
линския договор градът останал в пределите на Източна Руме
лия, но в 1886 г. като компенсация за Съединението бил предаден 
на Турция. В 1912 г. Кърджали беше освободен от генерал 
Никола Тенев и заселен след това с тракийски бежанци.

Народната победа на 9.IX.1944 г. откри светли страници 
за Кърджали. Днес той е истински социалистически град. Оста
наха далеч в миналото беднотията и ориенталщината в този град. 
В града има редица заводи и фабрики, училища, техникуми и 
институти, нови жилищни квартали и градини, ресторанти, 
паркове, паметници, модерни магазини и театър, летище, музей 
и др. Има и туристическа база с 80 легла. Кърджали е един от 
най-благоустроените градове в България, град на слънцето, 
на настоящето и бъдещето. Всеки турист от нашата страна тряб
ва да го посети. Оловно-цинковият завод — първенец на на
шата цветна промишленост, е един от 100-те национални тури 
етически обекта.

150. Кърджали — крепостта Перперекон — 3 ч

От Кърджали с рейса по стария път за Хасково се стига в 
с. Стремци. Оттам по коларски път се отива на крепостта Пер 
перекон. Запазена е 12 м кула и каменната щерна. Крепостта 
Перперек (Перперикон, Перпераки, Хиперперум) през XIII и 
XIV в. е била седалище на епископство и укрепен средновековен 
град. Той е превзет от турците след Черноменската битка. В 
документ от XIV в., останал в архивите на италианския нота
риус Маноли Брешано, е писано: „В гр. Кандия на 10 май 1383 
г. е продадена робиня на име Г юша, българка от Перпераки“. 
Крепостта сега е консервирана. Връщането става през гара 
Перперек, като се минава през селата Мургово и Чифлик.
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151. Кърджали — яз. Кърджали — креп. Патмус — в. 
Бездивен — 6 ч

Това е един много хубав маршрут. От града се стига 
«'автобус до яз. Кърджали. На левия бряг е водната база, а над 
нея е х. Металург—собственост на туристите от ОЦЗ. След това 
с корабчето след час и половина се достига до края на язовира. 
Т'ам,където се влива р. Боровица в язовир Кърджали, е кре
постта Патмус. От северната част тя е със запазени стени. Част 
от бойниците и кастелът й са полузапазени. Оттук е бягал през 
1206 г., гонен от Калояновите войски, рицарът Вилардуен, 
който освободил Рене де Три от Асеновата крепост. От крепо
стта се тръгва по очертана пътечка край скалите Сиренкая и 
Казаните на в. Каратепе. От югоизточната част на билото се сти
га до махала Бездивен. После се изкачва скалистият, но живо
писен връх Бездивен (Бездювен, Бездюбен, Безирген).

152. Кърджали — ман. „Св. Спас“

До него се отива по шосето за Ардино. Преди да се пресече 
мостът, се отбива вляво и се върви покрай живописния бряг на 
Кьошдере. Тук е любимо място за отдих на кърджалийци. Има 
малко ресторантче и вирове за къпане. Отдясно на дерето е па
раклисът (манастирчето). Има хубава вода, поляна и сенчести 
дървета. Връщането за града може да стане по въжения мост над 
река Арда.

153. Кърджали — х. Студен кладенец — 3 ч

С автобус се стига до пристана. Оттам с корабче се минава 
край Оловно-цинковия завод, крепостта Моняк, в Юмруккая 
и се стига на спирка Крояци, а после на спирка Дарец, където 
е х. Дарец. Последната спирка е Студен кладенец. Този обект 
е един от 100-те национални туристически обекта. На язовира 
има хижа, която е добре обзаведена и разполага с 60 легла. 
До нея има ресторант, магазин и поща. Оттук може да се разгле
да тесният пролом Шейтан кюпрю (дяволски мост), който под язо
вирната стена се е запазил отчасти.

154. Кърджали — креп. Моняк — 3 ч

Пътува се с автобус ва с. Широко поле по хубавото асфалти
рано шосе. Минава се покрай новата гара на Кърджали, лоб- 
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ното място на разстреляния от фашистите ремсист Петър Мир
чев, ОЦЗ и на билната поляна се слиза от колата. По очерта
ния стар друм сред млада борова гора се върви нагоре по входа 
на крепостта. Стените й още са запазени. Крепостта ААоняк е 
пазела прохода Желязна врата. Датира още от VI—V в. пр.н.е. 
Оттогава е скалната гробница на север от крепостта. В нея са 
намерени глинени съдове, култови предмети и дъговидна хал- 
щадска фибула. През IV кръстоносен поход крепостта е била 
завладяна от рицарския отряд на Хенрих, брат на Балдуин.

155. Кърджали — пирамидите при с. Зимзелен — 2 ч

Тръгва се от източната част на града при ресторант „Про
стор“. Оттук се открива чудна гледка към новия съвременен град. 
През парка все по билото се стига за час до с. Зимзелен. Малко 
на юг от него са чудните кърджалийски каменни пирамиди. При
родата е изваяла от вулканичните туфи учудващи по красота 
фйгури — приказни обелиски, наподобяващи хора, птици, 
животни, гъби, цветя. Не случайно е създадена легенда за Вка
менената сватба.

ДОЛНА АРДА

За туристите долното течение на р. Арда с меандрите, язо
вирното езеро, историческите места и новите социалистически 
строежи представлява голям интерес. Затова те се посещават от 
много трудещи се.

156. X. Студен кладенец — гр. Маджарово — 5 ч

Разстоянието е 5 ч пеша, 2 ч с кола и 4 ч с лодка. Тръгва 
се пеша. Върви се все надолу по течението на реката. От долния 
бряг на Арда стърчи Хисартепе с руини от трако-римско време. 
От с. Рабово за 1,30 чсе стига Страндженският мост на пътя за 
Крумовград. Отляво на моста са скалите Кованкая, в които са 
издълбани ниши. Това е тракийско светилище. Отдясно над мос
та е скалната гробница-пещера, носеща името на поп Мартин, 
действувал в този край през робството. Продължава се по пътя 
за с. Странджево. Тук често се срещат черни щъркели. В селото 
има ресторант и може да се пренощува. Върви се по пътя за 
с. Бреговец. Тук реката се стеснява и започва А^аджаровския 
(Дупнишкия) пролом. Срещу нас е Къзкая (момин камък)'—:
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един каменист връх, под който близо до брега на р. Арда — 
на 2 км от Маджарово, е хижата на миньорите Момина 
скала. Тук могат да пренощуват 20 души. Продължава се 
по пътя и след 15 мин се навлиза в една закътана котловинна, 
където е новият миньорски град Маджарово. Някога той се е 
наричал Ятаджик (скривалище), а после Дупница. Сега носи 
името на тракийския войвода Димитър Маджаров, спасил тук 
от гибел около 20 000 тракийски бежанци през 1913 г. В града 
има магазини, хотел, жилищни блокове и други промишлени и 
обществени сгради. Всички са разположени в кратера на зас
тинал вулкан.

157. Маджарово — стената на яз. Ивайловград — 7 ч

Най-добре е да се пътува с лодки по бързеите на Арда към 
устието й в язовира. Това е смело, но изпълнено с емоции плува
не. Лодката се носи надолу, а от двете страни, особено от дясна
та, където е в. Патронкая,стърчат чудни скали. След един-два 
завоя постепенно течението на реката утихва и се навлиза в 
язовирното езеро, дълго около 20 км. Бреговете му са гористи. 
Може да се гребе до насита в спокойните му води. На левия 
бряг на езерото е х. Арда, разполагаща с 30 места. Постепенно се 
навлиза в Камилдолския пролом. Тук езерото е тясно, но брего
вете са много живописни, обрасли с дъб, чинар, божур и папрат. 
Има и поляни, където може да спре туристът, да отпочине, да 
пие вода. Язовир Ивайловград е прекрасно място за отдих, за 
воден спорт — гребане, плуване, ветроходство и за риболов. 
След еднодневно пътуване се достига до язовирната стена, по 
която минава шосето за гара Любимец и Ивайловград. Тук мо
же да се пренощува. Има и магазин.

158. Ивайловград — лет. Колибаре — 6 км

Ивайловград (Ортакьой) е разположен а.мфи- 
театрално в последните дипли на Източните Родопи. Той е чисто 
и тихо градче с оригинални двукатни къщи. Тук е царството 
на бадемите, лозята, черницата, орехите и лимоните. Преди 
народната победа в района па града действуваше партизанският 
отряд „Васил Левски“. След 9.IX. 1944 г. за повече от четвърт 
век той се преобрази изцяло. Бяха построени редица обществе
ни, стопански, културни и други институти и сгради, много 
жилищни блокове и къщи, хотел, ресторант, бензиностанция и 
др. Местностите Борова гора и Дупката са любими места за отдих.
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От града за летовището Колибаре се тръгва по асфалтирано
то шосе за Крумовград. На 6 км пред лесистия в. Голаш е лето 
вището. Тук има масивна сграда за отдих на учащите се. До 
нея са кантонът и чешмата.

159. Ивайловград — Армира — 4 км

На 3 км от Ивайловград е с. Л ъ д ж а. Някога тук е имало 
минерална вода, която е привличала хората чак от Одрин. На 
юг от селото при изкопните работи на язовир Армира беше от
крит уникален архитектурен паметник — вила на богат римски 
робовладелец. В нея бяха намерени много архитектурни предме
ти от мрамор, многоцветна мозайка и др. Находката се датира 
от II и III в. Счита се, че селището е било разрушено от готите 
при обсадата на Адрианопол (376—378 г.). Оттук може да се на
прави малка екскурзия до крепостта Лютица(Хисарлъка),на коя
то са запазени част от интересните крепостни стени и кули. Та
зи крепост е била седалище на епископство към Пловдивската 
митрополия. Близо до нея е горската х. Ловджийски 
дъб, която побира 20 души. Тук има прекрасни места за лову
ване на диви прасета и сърни.

160. Гара Свиленград — гробница Мезек — 8 км

От гарата с автобуса по асфалтираното шосе се отива в с. 
Мезек, което отстои на 6 км, а на 2 км от него е куполната гроб
ница, до която е нужно разрешение от граничните власти. През 
1903 г. е бил открит бронзов глиган в естествена големина, на
мерен близо до могилата. По-късно е била разкрита могилата, 
която се оказала запазена тракийска гробница с много скъпоцен
ни вещи. Била строена към първата половина на IV в.пр.н.е. 
Предполага се, че тук е бил погребан знатен тракийски вел
можа. Някой археолози твърдят, че гробницата е била светили
ще на богинята Бендида. По строеж и размери сравняват моги
лата с прочутите в цял свят „съкровищници на Атрея“ край 
Микена — древната столица на легендарния Агамемнон в 
Гърция.

Около Мезек има и други забележителности: тракийската 
крепост със светилище на в. Курткале, средновековната крепост 
от XI—XII в. Нойцикон, близо до селото и чешмите с бликна
лата студена вода. Тук също е имало тракийско светилище.



XVI. ХАСКОВСКА ХЪЛМИСТА ОБЛАСТ

ДРАГОЙНОВСКИ РИД

Тя граничи на север и изток с р. Марица, а от юг — с 
рида Гората. Западната й граница е седловината Китката (735 м), 
която е и граница на Западните и Източните Родопи. Хасков
ската хълмиста област представлява силно нахълменопредпла- 
нинско стъпало със средна височина 250 м. Състои се от много 
ридове и възвишения, по-важни от които са:Мечковец, Хасков
ски, Драгойновски и Узунджовски рид, Хухла и Градище. 
Най-висок връх на областта е Мечковец (Аида), висок 860 м.

161. Паничково — в. Драгойна — с. Драгойна — 6 ч

Село Паничково е разположено почти на средата 
на асфалтираното шосе между Асеновград и Кърджали, което 
е дълго 86 км. Там където спира автобусът, има широка поляна 
и малко езеро със студена вода на Айгърчешма. Има и магазин 
и здравна служба.

От магазина се тръгва на север по очертана пътека, преси
чат се ливадите Чаирлъка и започва изкачване на Помакмахле. 
Върви се по пътя за махала Душка. За 2 ч се стига на Урум- 
гидик и по северната пътека през гората се отива на в. Св. Илия. 
В северозападното подножие на върха в м. Сулмаза е бил парти
занският бивак на дружината „Райчо Кирков“.Пътеката слиза 
за 1,30 ч в с. Искра (Попово). Върви се по източната пътека, 
която отвежда до Шакировите ниви с няколко напуснати къщи. 
Над тях е в. Соуджик (студенец). На десетина метра на север 
е бил вторият партизански бивак. На стотина метра от чешмата 
пътеката се дели на северна и източна. Продължава се по из
точната през гъста гора. Пътеката следи билото и след 30 мин
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на север се стига х. Буково, разположена в м. Мандрата. 
Тя побира 30 души. За в. Драгойна се отива на север през го
рата и нивите, пресича се Чуфатска река и пред погледа е в. 
Драго й н а, който се изкачва с неголяма трудност. Върхът 
е плосък, обрасъл с ниски дървета и божур. От него се открива 
при хубаво време чудесна гледка към Маришката долина. Спо
ред предание върхът се нарича на името на славянското племе 
драговичи, което е живяло по тези места. Дворецът на тяхната 
княгиня Драгойна е бил на самия връх. Тук личат останки, но 
от тракийска крепост и светилища. Върхът е бил свърталище 
на Ангел войвода, роден в с. Драгойна. Тук е действувала и въс- 
таническата чета „Хр. Ботев“ след Септемврийското въстание. 
По време на съпротивата в. Драгойна е било място за явки и 
срещи на партизани от първомайската дружина „Райчо Кирков“ 
на бригада „Васил Коларов“.

От върха се слиза на север към с. Драгойна, до което се оти
ва за 45 мин. То отстои на 18 км от с. Бяла река, което е на 
международния път от Хасково за Пловдив.

162. Брягово — х. Детелина — в. Пилафтепе — 4 ч

За с. Б р я г о в о се отива по пътя от с. Дебър, от което 
отстои на 15 км. Селото е закътано в дълбоката долина на р. 
Каялийка. Бряговчани са участвували активно в съпротивата. 
В селото има много обществени сгради, магазини и ресторант.

От селото се поема по пътеката край старата чешма и па
раклиса. Пресичат се ливадите и за 1,30 ч се излиза на върхове
те Дивата череша и Малък Костадин. Все по билото се изкач
ва в. Голям Костадин. След това се слиза от върха на запад и 
за 15 мин се отива на х. Детелина. Гя е разположена сред 
хубавата поляна Коритата. Хижата се стопанисва от ловно-рибар
ското дружество в с. Брягово и разполага с 10 места и кухня. 
Южно от нея на около 250 м е Темизовият боаз, където през 
1942 г. е бил първият първомайски партизански лагер. Над него 
са Тел китене и Пилафтепе. Зад върховете минава 
път от с. Пилашево за с. Искра.

МЕЧКОВЕЦ

От в. Куртданлък на изток от Драгойновските възвишения 
е Мечковец. Ридът е горист, а билото обло. Като завива дъго
образно на североизток, той завършва св. Банска чука над Хас.
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ковските минерални бани. Най-високият му връх е Мечковец 
(Аидаа — меча гора — 860 м). Ридът се огражда от север от 
р. Душковица и Узундере, а от юг — с Харманлийска река, 
която тук прави живописни проломи. По билото на Мечковец 
се срещат много тракийски и римски градища, стражеви кули, 
светилища и природни феномени. В тези гори са действували 
Ангел войвода, Митьо Ганев и партизанският отряд „Асен 
Златаров“. В горите му има много диви прасета и сърни, а по 
поляните цъфтят ален божур и момина сълза.

163. Хасковски минерални бани — х. Аида — 9 км

От Хасково до минералните бани се стига по асфалтираното 
шосе (19 км). Оттам може да се продължи по пътя за с. Долно 
Брястово, откъдето води асфалтиран път за х. А и д а (9 км). 
Преди да се стигне до хижата, може да се спре на заслона Ша- 
рапаните. Дотук може да се дойде и по маркирана пътека, коя
то пресича ниви и ливади. До заслона има монолитна скала, в 
която са издълбани казани, в които се е мачкало грозде.От Ша- 
рапаните се открива обзор към равните дъбови гори на Кайлад- 
жа и Айкая. След това се върви по пътя за хижата. Ако се про
дължи пеша, една пътечка води през гъстата гора и тунел от 
клони. Следва се пътечката, която излиза на шосето, после по
край Калето и живописната Конуклюжка поляна, където са ста
вали явките между партизани и ятаци, се стига на х. Аида.

ХАСКОВСКИ рид

Намира се южно от Узунджовски рид и Банска река и северно 
от Хасковската река. Простира се почти до гр. Харманли. Из
ходен пункт за него е гр. Хасково.

164. Хасково — Изворът на нимфите

Хасково датира от XIV в., но в близките околности 
на града — в м. Гьоктепе, Кенана и др. — са намерени фраг
менти от неолита, средния неолит от новокаменната епоха.Мно- 
га са и следите в чертите на града от тракийско време. По време
то на Омуртаг този край влиза в пределите на българ
ската държава. Тогава била построена и граничната крепост
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Хисара. След превземането на този край от турците те построи
ли през 1394 г. Ески джамия, а в 1595 г., когато се утвърдил 
прочутият Узунджовски панаир, настанили и стража. Заграбе
ната от спахии-чифликчни плодородна земя обработвали бъл
гари, дошли чак от Доспатско и Смолянско (Иниглово). В Хас
ково Левски основал революционен комитет.Освободителните 
руски войски влезли в града на 20.1.1878 г. Известно време тук 
е бил и капитан Петко войвода. В края на 1892 г. тук се основа
ва първата социалистическа дружинка. Социалистическите 
идеи бързо обхванали работническата класа. Тук работили 
комунистическите дейци Жеко Димитров, Райна Кандева, Ана 
Маймункова, Трайко Христев.

По време на съпротивата хасковската революционна младеж 
даде свидни жертви.

След победата на народната власт гр. Хасково стана голям 
промишлен и селскостопански център. Създадени бяха нови от
расли на икономиката и промишлеността. Наред стютюно
производството и тютюнопреработвателната, текстилната и мета
лообработващата промишленост се развиха и други отрасли, 
израснаха и редица нови заводи и фабрики, нови квартали и жи
лища, обществени и културни институти. А^одерни магазини, 
голям хотел и стадион, комбинат за битови услуги, нови пар
кове и други сгради красят обновения град.

В красивата местност Кенана — на 4 км от града, е три- 
етажнняттуристически дом на хасковските тур исти. Разполага 
със 110 легла, лекционна зала, столова и бюфет. На 300 м от не
го е ресторант ,Дивото козле“, а на 2 км — Асеновата крепост. 
До туристическия дом се отива по асфалтирано шосе.

За Извора на нимфите се отива с рейса за с. Клокотница. 
На 2 км от селото е крепостта Хасар (Хисар, Асенова крепост, 
Трапезица). Тук наблизо е станала прочутата битка на 9 март 
1230 г. между българите, водени от цар Иван Асен И, и епир- 
ския деспот Теодор Комнин, който нарушил мирния договор 
от 1224 г. и бил пленен и отведен в Търново.

На около 2 км край реката, източно от селото, се намира 
Изворът на нимфите (светилище на Афродита и нимфите). Сред 
красивата поляна голяма полуелипса, зидана с отвор на север, 
очертава светилището. В него се е влизало през монументална 
колонада. Сега има само три извора с басейнчета — двете в 
края на полуелипсата, градени с тухли, а отпред има розов 
мраморен блок, дъгообразно поставен и украсен с широка 
ивица от вдлъбнат меандров линеен орнамент. Третото изворче 
е по средата. То е художествено оформено като полукръгъл свод.
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На лицевата страна е издълбан старогръцки надпис, от който 
узнаваме за поримчването на тракиеца Тнт Флавий Бетюкент 
Есбенериос и жена му Клавдия Монтана, които построили из
вора и го посветили на нимфите и Афродита. Край извора ли
чат основи на сгради, вероятно жилища за поклонниците. Пред 
поляната е имало амфитеатър. Строежът му датира от II в., а 
сградите — от IV в. В чест на нимфите били изграждани чешми 
и фонтани (нимфеади). В дните на празника на нимфите се съби
рали много поклонници. Те търсели лек за болките си или да 
измолят плодородие Тези езически вярвания проникнали по- 
късно и у християните. Вярването в свръхестествените лечебни 
свойства на водата от извора на нимфите и днес се тачи от суе
верни хора. Изворът на нимфите е ценна археологична находка. 
Обявен е за паметник на културата. Близо до него е Киркова- 
та дупка, в която според предание се е крил Теодор Комнин.

УЗУНДЖОВСКИ РИД

Туристически дом край Димитровград

Ридът се намира между р. Марица и Хасковски рид. Тук най- 
интересен обект етуристическият дом край Ди
митровград. Отстои на 1 км от жп гара на младежкия 
град в югозападна посока. Туристическият дом е построен вм. 
Габъра сред млада дъбова гора. Разполага със 140 легла и бю
фет. До него има ресторант и красив парк.

ХУХЛДТА

Този рид се намира между Харманлийска река и р. Бисер
ка — десен приток на р. Марица. Простирайки се на югозапад 
и североизток, той е най-широкият и дълъг хълмист рид. За
вършва над Марица и образува десния склон на Харманлий
ския пролом. В неговите склонове е разположен гр. Харманли.

Харманли е възникнал през XVI в. като пътническа 
станция на международния път Истанбул — София. Името му 
идва от многото хармани, които имало в него. Селището се въз- 
могва едва след построяването на каменния мост над р. Олуде- 
ре, кервансарая и джамията. По време на турското робство в 
града е идвал Левски, а на жп гарата е работил Захари Стоянов. 
По време на Освободителната война 9 руски витязи загиват за
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свободата на града.През 1898 г. тук се създава първата органи
зация на БРСДП. Харманлийци вземат активно участие в Сеп
темврийското въстание.

Харманли се разви като истински социалистически град едва 
след победата на Девети септември 1944 г. Тук бяха построени 
и разширени редица нови предприятия, културни и битови 
сгради и институти, училища, жилища и др. Днес градът е проме
нил коренно своята физиономия.

165. Харманли — изввра на Белоногата — 4 км

Върви се по шосето за Свиленград. Непосредствено зад 
бензиностанцията е мястото, където е починал от раните си, 
получени при Черноменската битка на 23. IX. 1371 г., скоп
еният деспот Вълкашин, баща на Крали Марко. Тук той е по
гребан. Турците нарекли мястото Налетмезар или Намазмезар 
(молитвен гроб), тъй като на гроба идвали българите да се молят. 
Те забранили този култ и накарали населението, като минава да 
хвърля камъни. Така се образувала каменна грамада над гроба.

До самото шосе, където е новият хотел-къмпинг на малкото 
ридче Хамаза до жп линията, вековен дъб и ясен пазят ревниво 
развалините на старата чешма, построена през 1585 г. от Сиа- 
вюш (Сенан) паша, за която П.Р. Славейков като преводач на 
ген. Скобелев научил легендата и след това я опоетизирал в 
прекрасната си поема „Изворът на Белоногата“.

Сега до извора има ресторант, където пътникът може Да от
дъхне, а едно шестстишие на Славейков напомня върху бареле
фа за чистата любов на българската девойка.

166. Харманли — долмените

Тръгва се от града срещу течението на Харманлийската 
река. Стига се до Попов бент, край който на десния бряг на ре
ката е бил най-големият долмен в страната, наречен от местното 
население Крали Марковата бешка. Четири грамадни блока, 
по-големи от човешки бой, три от който са образували стените, 
а четвъртият — покрива, са оформяли светилището на първо
битните хора. В миналото този праисторически паметник бил 
разбит. Продължава се по-нататък и се стига до красив водопад. 
След това вляво от р. Кюмюрлийска се отива на в. Остър камък. 
Като се слезе от него на юг, за 15 мин се стига до втория долмен, 
който е по-малък от първия, но е запазен. Долмените са ценни
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мегалнтни паметници от най-ранно историческо време. От до
мените за 15 мин се отива в с. Остър камък.

167. Харманли — ловната хижа — 1 ч

Намира се на 4 км от града край р. Марица в местността Ал- 
малъчегит (ябълков брод) — едно посещавано от харманлнйци 
място за отмора. Тук има поляни по брега на реката със стари 
върби и брястове, затова лете е прохладно. В ловната хижа 
могат да пренощуват около 20 души.
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