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ПОСВЕЩАВАМЕ
НА
НЕЗАБРАВИМИЯ ХРИСТО ПРОДАНОВ

ПРЕДГОВОР
В предговора обикновено е прието да се обосновава необходимостта от издаването на съответната книга. Това е основателно и
ако нарушаваме традицията, то е само защото смятаме, че за „Стара
планина" такава обосновка просто не е необходима. Това се отнася,
разбира се, и за другите наши планини, но като че ли най-много за
гордата Стара планина, за нашия роден, хайдушки Балкан. И това не
е случайно. Както не е случаен и фактът, че тъкмо с това име започва химнът на любимото ни отечество. Защото местоположението на
Стара планина е такова, че е като гръбнак насред територията българска. Тя е гръбнак и в нашата многовековна история, символ на
българите и на българския дух.
Няма отминала епоха, нито век дори, които да не са оставили паметни следи по тези земи. С особено ярка сила под старопланинските буки гори неугасващият огън на народните борби за
национална независимост и свобода, за справедливост и правдини.
Затова, наред с приоблачните върхове на Стара планина, подпрели
с яките си плещи небесата, в нея има и много върхове, извисили се
още по-високо в героичната ни история. Те като жалони очертават
пътя към подвига и безсмъртието на много поколения борци. От кои
ли потайни дебри на прастария Балкан започва той? Трудно е да се
каже. Но се знае къде трябва да се търси — край онова Хайдушко
кладенче или оная Хайдушка поляна, около Хайдушката воденица
или Хайдушкото игрило, покрай Хайдута... После този дълъг път,
писан с оръжие и кръв, минава през Агликина поляна, окъпан е в
кърви на Бузлуджа, пламти с яркия априлски огън на бунтовната
Клисура, осеян е с кости на Костина и Вола... После по него идват
величавите и страшни Шипка и Баба и отново гордата Бузлуджа —
орловото гнездо на партията. По-нататък той ни среща с барутния, с
първия Мъглиж и все така, опърлен от огнена диря на битки, минава
През Мургаш, Батулия и Жерково, през самотни знайни и незнайни
юначни гробове и братски могили...
Нека към това добавим и забележителната природна красота,
неповторимото й своеобразие, съчетало спокойствието на
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просторни горски поляни, буйни гори, цветни и дъхави ливади с изпълнени от грохота на водопади шеметни пропасти, страховити долини и непристъпни клисури, заострени карпи и изпилени била...
В Стара планина са налице необходимите предпоставки за
развитието на почти всички видове туризъм, на алпинизма и пещерното дело. Тук са изградени много хижи, създадена е солидна материално-техническа база. И всичко това непрекъснато се обогатява и
модернизира.
Ето защо се осмелихме да не спазим традицията. И още нещо,
което искаме да споделим с нашите читатели и приятели туристи —
не е лесно да се напише пътеводител, особено на Стара планина. И
ако той сега е във вашите ръце, трябва да отдадем заслуженото и на
всички досегашни автори (като започнем още от най-изтъкнатия и ненадминат Павел Делирадев), работили и писали за различни части,
дялове и райони на Стара планина.
Основната ни цел е била да наситим пътеводителя с необходимото съдържание, с информативност и достоверност. С това смятаме,
че той ще задоволи на първо време част от нуждите на нашите туристи
във връзка с новите задачи, които стоят за решаване пред Българския
туристически съюз с оглед на повишаването на физическата дееспособност на нацията и особено на идейно-патриотичното възпитание
на младото поколение в дух на родолюбие и природолюбие.
И накрая няколко думи за структурата на пътеводителя. Тя е
обусловена преди всичко от географското положение и морфохидрографските особености на Стара планина. Разделянето й на три големи
части (Западна, Средна и Източна), в които от своя страна са ясно обособени редица дялове, налага разглеждането им в последователен ред
от запад на изток. Съответният планински дял обаче не се описва сам
за себе си, а в естествена и неразривна връзка както със съседните дялове, така и с планината като цяло. Това се осъществява и чрез предлаганите от пътеводителя туристически маршрути. При ползуването му
туристите ще бъдат улеснени от обзорните карти на Западна, Средна и
Източна Стара планина, както и от справочника и азбучния указател.
Необходимо е да се отбележи също, че през последните години в нашите планини настъпват доста промени — строят се нови хижи
и друга туристическа база, нови пътища, подобрява се маркировката.
Понякога това става, докато съответните пътеводители се подготвят за
печат и разпространение. Ето защо ще бъдем благодарни за посочването на евентуални пропуски в това отношение.
Авторите
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I. ИМЕТО НА ПЛАНИНАТА
Името на Стара планина е свързано с хилядолетната история на нашата
земя. Най-старите наименования Хаймон, Хаймос. Хемус със значение на било, водораздел, граница, т. е. нещо, кое го едновременно свързва и разделя, са от времето на
траките. По-късно Западна Стара планина за известно време се нарича Сребърна планина. Средна — Маторние гори, Хемус балкан. Източна — Верегава, Зигос (верига).
Им планина. Гора Емонская, Емине балкан1.
Сегашното наименование — Стара планина, се появява за първи път през
1553 г. в пътеписа на далматинския пътешественик Антун Вранчич. Но името Балкан
е по-старо. Някои учени тясно свързват произхода на имената България и Балкан. Михаил Димитров в „Изчисляване на Именника"2 изтъква, че България означава земя на
синовете на слънцето, светлината. А проф. Марко Марков в своята студия „Прабългарите — познат или все още загадъчен на науката етнос"3 сочи, че Балкан има същата
етимология. Балк е тюркско изменение на древния корен бал-бул-р — сияйна зора,
светлина. Балкан означава на прабългарски утринно светло слънце (който е посрещал
зората на връх Централния Балкан, разбира защо). Наименованието означава и посоката на планината, завършваща на изток в морето.
Имената Стара планина и Балкан с течение на времето са се превърнали
а символ на копнежите и борбите на нашия народ за свобода. От Балкан произлиза
и наименованието на югоизточния полуостров на Европа — Балкански полуостров.
Много често за по-голямо удобство страните в този полуостров се назовават с понятието Балканите.
След Освобождението с развитието на стопанството, културата, съобщителните връзки в говоримия език и литературата се налагат редица стари местни или
нови наименования за конкретизиране на отделните дялове в трите части на планината. Тези дялове най-често се назовават на най-прочутото селище до тях (Чипровска,
Тревненска и т, ч.), на голяма река (Камчийска) и др.

1
И. Дуриданов. Имената на Стара планина през вековете. Сп. Турист, 1973.
кн. 6, 7, 8, 9..
2
Сп. Кубрат, год. III, 1927, бр. 3. 4 и 5. с. 43.
3
Сп. Наука и техника, 1981, бр. I, с. 27
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II. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Стара планина е най-дългата и най-издържаната по простиране планина у
нас. Тя е част от Старопланинската верижна система, която включва Стара планина
(Главна старопланинска верига) и Предбалкан. Стара планина започва от Белоградчишкия проход — между Бабин нос и Светиниколска планина, и завършва при н. Емине на черноморския бряг. Северната и южната граница на Стара планина са тектонски.
Корпусът й е ограничен от два почти успоредни разлома — т. нар. Старопланинска
челна ивица от север и Задбалканския разлом от юг, които обуславят линейното й
простирание. Веднага трябва да се отбележи обаче, че докато южната морфографска
граница на планината почти напълно съвпада с линията на разлома, северната не винаги следва неговия ход.
Северната граница с Предбалкана е очертана от поредица надлъжно развити долини, части от долини, долинни разширения или структурно-денудационни
понижения. В най-западната част границата на Стара планина с Предбалкана минава
през Салашко-Превалското понижение, където са развити горните течения на реките
Лом и Огоста (Превалска Огоста), а по на изток — през Бързийско-Ботунското понижение, по долното течение на р. Бързия и средното на р. Ботуня (десен приток на
Огоста). Югоизточно от Вършецкото понижение границата продължава през Дружевската седловина, пресича долината на р. Искър при Черепиш, следва североизточното
подножие на Ржана и през Рашковската седловина се спуска в Ботевградската котловина. Източно от нея тя прехвърля ниската седл. Лопатна и пресича Етрополското долинно разширение на р. Малки Искър. По на изток границата е маркирана от дълбоко
всечените надлъжни долини в горните течения на реките Черни и Бели Вит, седл. Богое и долината на р. Бели Осъм. Още по на изток тя е ясно очертана от Новоселското
и Кръвенишкото понижение (горните течения на реките Видима и Росица), пресича
р. Янтра южно от Габрово и следва, общо взето, южните окрайнини на Тревненското,
Еленското и Герловското хълмисто понижение. В най-източните части границата минава по северното подножие на Върбишка планина, пресича р. Луда Камчия южно от
с. Аспарухово и следва северното подножие на Камчийска планина до черноморския
бряг.
Границата на Стара планина с Предбалкана не навсякъде има ясна морфоложка и морфохидрографска изява. Освен това налице са и редица преки връзки: Превалската седловина (между горните течения на реките Лом и Огоста) свързва Язова
планина от Чипровския дял и Широка планина; Дружевската седловина — Козница и
Врачанска планина; седл. Превлаката (между горните течения на Черни и Бели Вит)
свързва Златишко-Тетевенска планина и Лествица; седл. Богое (между горните течения на Бели Вит и Бели Осъм) свързва Троянска планина с Васильовска планина и
др.
Южната граница на Стара планина, обусловена от Задбалканския разлом,
е ясно и рязко очертана. Тя е маркирана от стръмния завършек на южните склонове
към редицата на Задбалканските (Подбалканските) полета. Тя е ясно морфоложки и
морфографски изразена по редица белези дори и в района на напречните ридове (прагове), които свързват Стара планина със
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Средна гора: Гълъбец — връзката на Етрополска планина с Ихтиманска Средна гора;
Козница — между Златишко-Тетевенска планина и Същинска Средна гора; Стражата
(Кръстец) — между Калоферска планина и Сърнена гора.
В тези граници Стара планина заема 11 596 км2 площ, има около 530 км
дължина на главната орографска ос и е широка от 15 до 35 км.
Главното било на планината е значително по-високо в западната и средната
част в сравнение с източната. В Чипровска, Берковска, Златишко-Тетевенска, Троянска и Калоферска планина то често надхвърля 2000 м височина. Средната надморска
височина на цялата верига е 722 м. Най-висока е централната част — 961 м средна
надморска височина, на второ място е западната — 849 м, и на трето е източната —
385 м. Най-голяма площ се пада на района с надморска височина до 1000 м (низинен,
хълмист и нископланински пояс) — над 70%. Среднопланинският пояс (с височина от
1000 до 1600 м) заема 19,3%, а високопланинският (над 1600 м) — 2,9%.
Двадесет и девет върха в Стара планина се издигат над 2000 м. С това тя
заема трето място сред нашите планини. От тях само един, вр. Ботев, се издига над
2300 м. Пет са с височина между 2200 и 2300 м, единадесет с височина между 2100 и
2200 м, и дванадесет са с височина от 2000 до 2100 м. Повечето върхове — двадесет
и пет, се намират в Средна (Централна) Стара планина и само четири — в Западна
Стара планина. С най-много върхове над 2000 м — тринадесет, се слави Калоферска планина. На второ място — със седем върха, стои Златишко-Тетевенска планина.
Трето, четвърто и пето място заемат Троянска (пет върха), Чипровска (три върха) и
Берковска (един връх) планина.
Освен тези 29 върха в отбелязаните пет старопланински дяла, особено в
Калоферския и Златишко-Тетевенския, се намират още десетина коти с височина над
2000 м. С малки изключения почти всички нямат официални географски имена. В
случая по-важно е обаче, че те нямат и ясно изразена орографска цялост, липсват им
един или повече от основните елементи, които характеризират върховете изобщо като
геоморфоложка форма. За пример в това отношение могат да послужат Малкият Юмрук, скалистите коти около вр. Картала, около вр. Тетевенска Баба и др. Поради това
те не се отбелязват като самостоятелни орографски единици.
Морфохидрография. Въпреки че в морфохидрографско и морфоструктурно отношение Стара планина представлява цялостна единица с линейна (верижна)
издържаност, редица белези и особености обуславят напречната й подялба на три големи части — Западна, Средна (Централна) и Източна.
Западна Стара планина се простира между Белоградчишкия и Ботевградския (Арабаконашкия) проход1. Главното било има дъговидна форма в посока от северозапад към югоизток и дължина 168 км. Най-висок е вр. Миджур (2168 м), който
се издига в Чипровския дял. Други върхове над 2000 м са Обов връх — втори по
височина, също в Чипровска планина, Ком (2016 м) в Берковска планина и Мартинова
чука в Чипровска планина. Наред с посоката на главната орографска ос друг важен
орографски белег на Западна Стара планина е широкият й обхват. Северните й склонове, силно еродирани и гъсто нарязани от реките Лом, Огоста, Дългоделска Огоста,

1
Въпросът за източната граница на Западна Стара планина е спорен.
Според едни автори, чието становище поддържаме и ние, тя е Ботевградската
(Арабаконашката) седловина, а според други това е седл. Кашана, през която
минава Златишкият проход. Редица белези от геоструктурно, морфоструктурно и
морфохидрографско естество са в полза на първото становище.
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Бързия, Ботуня и притоците им, са значително по-къси и стръмни от южните. Южните
са по-удължени, сложно разчленени и стъпаловидно понижени към котловините.
От Белоградчишкия проход до Петроханската седловина Западна Стара
планина има сравнително по-монолитен характер. Последователно се редуват Светиниколска планина с най-висок вр. Орлов камък, Чипровска планина с вр. Миджур и
Берковска планина с вр. Ком. Южно от тях долината на р. Височица отделя веригата на
Видлич (на югославска територия), която се простира успоредно на главната орографска ос. Източно от Петроханската седловина и долината на р. Нишава планината губи
своята монолитност, силно се разклонява и понижава, заемайки голяма площ между
Бързийско-Ботунското понижение и Ботевградската котловина от север и Софийската
и Канарската котловина от юг. Почти по средата тя е проломена от дълбоко всечената
долина на р. Искър. Западно от Искърския пролом се простира Козница с вр. Тодорини
кукли (1785 м), Понор с вр. Равно буче, Мала планина с вр. Церия (1234 м), Чепън с вр.
Петровски кръст (1206 м) и Три уши с вр. Бъртойно бърдо. Те са разделени помежду
си от Дружевската седловина и долините на реките Нишава, Пробойница (Прибойница) и Искрецка.
Източно от пролома на р. Искър се издигат Ржана с вр. Козница (1637 м),
Голема планина с вр, Чукава (1588 м), Софийска планина с вр. Готен (1295 м). Те
са разделени от дълбоките долини на реките Габровница, Батулийска и Елешница. В
източна посока главните била на Голема и Софийска планина се събират във важния
орографски възел вр. Мургаш (1687 м), първенец на едноименния, най-източен дял
на Западна Стара планина. Главното било на Мургаш стъпаловидно се понижава към
Витинската седловина, източно от която до Ботевградската седловина то е силно заравнено и просторно.
Средна (Централна) Стара планина се простира между Ботевградската
седловина и седл. Вратник, през която минава едноименният проход Главното било, с
дължина 207 км, има подчертано направление запад—изток. Тази част от Стара планина е най-тясна, монолитна, с подчертано изразен верижен характер. Южните склонове са стръмни от билото до самото подножие на планината, а северните обикновено
са стръмни само в най-високите си части. Забележителни в това отношение са отвесните скални спусъци на Козя стена, на Ботевския масив към Северния Джендем. Тази
част от Стара планина е най-висока както със средната си надморска височина, така
и по абсолютната. Тук се издига първенецът на цялата верига вр. Ботев (Юмрукчал
— 2376 м). Морфохидрографски в Средна Стара планина се обособяват седем големи
дяла, разделени от сравнително дълбоко всечени седловинни понижения. От запад на
изток се редуват Етрополска планина с вр. Марагидия (Говедарника — 1790 м) и нейният мощен северен клон Било с вр. Маняков камик (1439 м), Златишко-Тетевенска
планина с вр. Вежен (2198 м), Троянска планина с вр. Голям Купен (Купена — 2169
м), Калоферска планина (която включва масивите на Равнец и Триглав) с вр Ботев,
Шипченска планина с вр. Исполин (1524 м), Тревненска планина с вр. Караджова кула
и Елено-Твърдишка планина с вр. Чумерна (1536 м).
Реките, които водят началото си от северните части на планината — Малки
Искър, Вит, Осъм, Видима, Росица и Янтра, са образували дълбоко всечени, напречни
на основните орографски линии долини.. Забележителен в това отношение е долинният лабиринт в поречието на р. Видима — известният Северен Джендем. Дълбоко
всечени, нерядко с пропастен характер са и южните долини — поречията на Бяла река
и Бъзовица (Южният Джендем) Тъжа, Соколна, Стара река и др. Повечето от тях,
напускайки Стара планина, образуват характерни теснини и ждрела, а долинните им
дъна са прекъс-
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нати от множество прагове и водопади, В Ботевския и Триглавския масив се намират
десетки водопади или пръскала, както ги нарича местното население. Тук е и най-високият водопад у нас — Райското (Калоферското) пръскало (124 м).
Източна Стара планина, чието главно било има дължина 155 км, се простира между седл. Вратник и н. Емине на Черно море. Долините на реките Луда Камчия
и Хаджийска я разделят на два почти успоредни клона с направление запад — изток:
северен — Матор планина, и южен — Удвой планина.
Северният клон — Матор планина, до пролома на р. Луда Камчия включва
Котленска и Върбишка планина. Той има сравнително издържано било, ограничено
на много места от север със стръмни откоси — Тиханка, Юрушките стени. Злостен. Долината на Котленска река отчленява в западната част на този дял късата, но
орографски добре изразена верига на Разбойна с вр. Разбойна (Разбуйна — 1128 м).
Източно от Лудокамчийския пролом планината придобива нископланински и хълмист
характер. От долината на Двойница тя се дели на още два дяла: северен — Камчийска
планина, и южен -Еминнска планина.
Южният клон — Удвой планина, започва със Сливенска планина, където се
издига вр. Българка (Сливенска Българка — 1181 м). В източна посока този дял се
понижава и раздвоява. Северното разклонение носи името Стидовска планина, а южното — Гребенец. Те заедно с Терзийски баир (източно от Марашкия проход) ограждат
Сунгурларското понижение, през което тече р. Мочурица. На изток оттук и от Карнобатския проход се простира ниската Карнобатска планина с вр. Илийца (684 м). Източно от Айтоския проход Карнобатска планина преминава в широкото плоскохълмие
на Айтоска планина.
Геолого-тектонски строеж и полезни изкопаеми.Стара планина принадлежи към младонагънатите планински системи. През палеозоя, мезозоя и отчасти през
неозоя (палеогена) Старопланинската ивица била многократно заливана от водни басейни, които формирали продълговато геосинклинално корито. Геосинклиналата периодически била запълвана с дебели седиментни (утаечни) скали, развивали се вулканични и метаморфни процеси. Ето защо в геоложкия строеж на планината вземат
участие различни видове скали: метаморфни (гнайси, гранитогнайси, шисти, филити), плутонични или интрузивни (гранити, гранодиорити), вулкански (диабази, туфи,
туфити) и седиментни (варовици, мергели, лиски, конгломерати, пясъчници). Неколкократно се проявяват и нагъвателни процеси, в резултат на което раз лични части от
площта на геосинклиналната се превръщат в суша и стават поприще на интензивна
денудация (разрушаване). Главното нагъване на Старопланинската ивица става през т.
нар. младоалпийски тектонски цикъл и по-конкретно през пиренейската нагъвателна
фаза. С това завършва геосинклиналното (вътрешното) развитие на планината. Като
орографска единица Стара планина се оформя през т нар. геоморфоложки (неотектонски) стадий, който започва в края на палеогена (преди 30-35 млн. г.) и протича основно
през неогена и кватернера — последните два периода от развитието на земната кора.
Главната старопланинска верига надлъжно е ограничена от дълбоки земекорни рани — разломи. На север това е Старопланинската челна ивица, а на юг — Задбалканският разлом. Именно по тези разломи е станало издигането на планината.
Главната старопланинска верига е изградена от няколко големи, силно
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наклонени на север антиклинали1 , на чийто фон са развити множество по-дребни
структури. Ядрата на антиклиналите са изградени от палеозойски филити, шисти, диабази и др. (т. нар. диабазфилитоидна формация), гранити, гранодиорити, а мантията
е от по-млади, мезозойски седименти. Тези структури са силно усложнени, деформирани и денивелирани от разломи, в различна степен денудирани и усложнени от
поредица по-малки антиклинали, синклинали, навлаци.
В Западна Стара планина са оформени две големи антиклинали — Берковската, която изгражда предимно северните части на този дял, и Свогенската, която
изгражда южните части. Източно от Искърския пролом палеозойските ядки на тези
две антиклинали се съединяват и осите им потъват.
Средна Стара планина е изградена от Централнобалканската, Шипченската, Твърдишката и Сливенската антиклинала. В повечето случаи техните палеозойски ядки са полегнали върху пластовете от северните им бедра и изграждат билото.
Южните им части са силно усложнени и пропаднали по линията на Задбалканския
разлом. Една от най-характерните особености на Средна Стара планина е навлачният
строеж на най-високите й части. Класически пример в това отношение представлява
Ботеввръшкият навлак. Тук по-стари по възраст скални формации (гранити, гнайси,
гранитогнайси) лежат върху по-млади скали, което в геологията е анормално положение. Освен това тези формации са алохтонни (чужди) за Стара планина, а са типични
за Средна гора. Навличането им е станало при последното нагъване на Старопланинската зона, когато на юг от старопланинското геосинклинално корито (от което покъсно израства Балканът), се е издигала Средна гора. Рязката денивелация предизвикала откъсването и придвижването по гравитачен път на огромни скални маси от
корпуса на Средна гора в геосинклиналния басейн. След потъването на Задбалканските котловини и издигането на Стара планина по линията на Задбалканския разлом
средногорските материали се оказали откъснати и издигнати значително по-високо
върху лоното на Старопланинския ороген.
В Източна Стара планина са обособени големите Котленска и Айтоска антиклинали, между които се обособява обширното Лудокамчийско понижение със синклинален строеж.
Когато говорим за Стара планина в геоложки смисъл, справедливо (и наложително) е да си зададем въпроса — какво става със старопланинските структури след
н. Емине? Дълго време наши и чуждестранни геолози смятаха, че през Черноморската
падина старопланинските структури се свързват с Кримо-Кавказките планини. При
проучването на българския черноморски шелф през последните години се установи,
че след н. Емине старопланинските структури рязко завиват на югоизток и се свързват
с Понтийските планини от южното черноморско крайбрежие.
В тясна връзка с геоложкия строеж и геоморфоложкото развитие на Стара
планина са полезните изкопаеми. От най-голямо значение тук са находищата на антрацитни въглища (Свогенски басейн), на черни въглища (Берковско, Сливенско), на
железни руди (Чипровска планина, Кремиковци), на манган (с. Бяла), на медна руда
(Елаците и Челопеч в Етрополска планина), на полиметални руди (Чипровска планина, Ржана, Голема планина), на благородни (Чипровска, Етрополска, Златишко-Тетевенска планина) и редки метали, на

1
Изпъкнала форма на залягане на пластовете, ядрото на които е изградено
от по-стари скали, включително плутонични, а мантията (бедрата) — от по-млади.
Обратната форма се нарича синклинала.
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редица нерудни полезни изкопаеми, като барит, доломити, облицовъчно-декоративни
и строителни материали.
Геоморфоложко развитие. Релефът на Стара планина е резултат от действието и сложното взаимодействие между вътрешните и външните земни сили, които
се проявяват основно през неогена и кватернера. От основно значение са неотектонските1 и разломните2 движения, конкретният геоложки строеж, мразовото и химическото изветряне, действието на атмосферните и на течащите води.
Оформянето на планината като положителна орографска единица започнало
още в края на палеогенския период. Въпреки нейния верижен характер обаче развитието й било диференцирано. Това се дължи на факта, че освен надлъжните (паралелни)
разломи, които я ограничават и контролират издигането й, голяма роля играли и напречните (меридионални) разломи, които обуславят блоковия й строеж. Така например докато през палеогена (еоцена) голяма част от Западна Стара планина била вече
суша, почти цяла Източна и големи части от Централна Стара планина се намирали в
обхвата на водни басейни. Докато в западната част започнали изветрителни и разрушителни процеси, в източната и в части от централната продължавало натрупването
на утайки. Точно по това време дори се образувал Ботеввръшкият навлак. Така следите от най-стар релеф с безспорно донеогенска възраст в Стара планина се намират
в нейната западна част
Оформянето на Стара планина станало под влияние на положителните (възходящи) тектонски движения. Тяхната проява обаче също не била еднаква нито във
времето, нито в пространството. Въпреки че централните части на Стара планина
започнали да се издигат значително по-късно от западните, тук издигането през неогена и кватернера било най-интензивно и затова днес те са най-високи (по-високо,
в сравнение със Западна и Източна Стара планина, са издигнати тук и фрагментите
от денудационни повърхнини). Етапите, през които ограниченият между Задбалканския разлом и Старопланинската челна ивица старопланински ороген бил подлаган на
интензивно издигане, били прекъсвани от периоди на относителен тектонски покой.
Именно през тези „спокойни" етапи се образували т. нар. денудационни повърхнини. Фрагменти от тях днес се наблюдават по главните и второстепенните била и като
склонови стъпала. Те обуславят характерния етажиран релеф на планината. В Стара
планина са установени следи от четири до шест такива повърхнини.
Най-стара и най-високо издигната денудационна повърхнина, следи от която се наблюдават по протежение почти на цялата старопланинска верига, е старомиоценската меотската. Тя е развита по главното било и в Западна Стара планина има
1450—1500 м средна надморска височина, в Централна — 1600—1800 м, а в Източна
— 800—1050 м. По-старата и по-висока повърхнина от тази е донеогенската, чиито
следи се наблюдават предимно в Западна Стара планина. По-ниско разположена и
развита също като билна заравненост или като склоново стъпало е младомиоценската
(понтийската)

1
Движения на земната кора (положителни или отрицателни), които се
проявяват през неогена и кватернера.
2	����������������������������������������������������������������������
Движенията — разседни, отседни, възседни, навлачни и пр., по разломните линии.
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повърхнина. В Западна Стара планина тя обуславя равнищата на около 1200 м н. в., в
Централна — на 1100—1300 м, а в Източна — на 600—800 м.
Под тези високи денудационни повърхнини са развити още две до три повърхнини: староплиоценска (дакска), която в Западна Стара планина е на около 800
м, в Централна — на 800—950 м, в Източна — на 500—600 м; младоплиоценска (романска) — съответно на около 650, 650—800 и 400— 500 м; плиоплейстоценска (вилафранкска), която е развита като висока речна тераса (приречно терасно ниво). По р.
Искър например в обсега на старопланинския Искърски пролом тя е средно на 160 до
180 м височина от леглото на реката.
Успоредно с издигането на Стара планина на юг от нея, по линията на Задбалканския разлом през младия миоцен (понта) започнало потъване и се образували
грабени, които постепенно се запълвали с наслаги от обилния материал, денудиран от
корпусите на Стара планина и Средна гора. Тези грабеновидни понижения — днешната редица на Задбалканските котловини, са разделени от напречни прагове (Гълъбец,
Козница, Стражата), чрез които се осъществява пряка връзка между Стара планина и
Средногорието. Съществуват и още няколко такива връзки, прекъснати от речни проломи през кватернера — Негушевски, Макоцевски, Бинкоски праг.
Докато през неогена, който продължил около 30 млн. г., се образували главно едрите, основни черти на релефа, през кватернера — с продължителност 2—3 млн.
г., се формирали детайлите му. Това ставало също под знака на положителни (възходящи) тектонски движения. Главен елемент от релефообразуването през този период е
окончателното оформяне на долинната мрежа и формирането на съвременния й облик.
Речните долини в обхвата на Стара планина в повечето случаи са тектонски обусловени. Северно от главното било долините на основните реки са дълбоко всечени, със
стръмни долинни склонове. Те са развити предимно напречно на главната орографска
ос. Речните долини от юг са също дълбоко всечени, но по-къси, с по-голям увес. Те
също са развити перпендикулярно на главната орографска ос. Често срещани елементи от морфологията им са праговете, водопадите и характерните теснини (ждрела), които образуват повечето реки, преди да напуснат планината. Тези особености са в тясна
връзка с интензивното издигане по линията на Задбалканския разлом. Някои долини
в най-горните си части имат и паралелна (запад — изток) на главната орографска ос
ориентировка — Пробойница, Батулийска, Равна, Габровница, Въртопска, Бяла, Тъжа
и др. Техните долини в съответните участъци са развити върху също така успоредни на орографската ос разломни зони. По-особено място заемат долините на реките
Искър и Луда Камчия. Те пресичат старопланинската верига и образуват проломи —
Искърския от гр. Нови Искър до с. Лютиброд и Лудокамчийския от с. Дъскотна до с.
Аспарухово. Те имат тектонски произход и антецедентно развитие, т. е. унаследяват
разломни зони, но са със старо заложение. Те се всичат и проломяват планинския
корпус успоредно с неговото неогенкватернерно издигане.
Кватернерното издигане на Стара планина също имало диференциран характер, обусловен преди всичко от блоковия й строеж. В ония нейни части, които били
обхванати от непрекъснато издигане, по долините липсват речни тераси. Там, където
издигането имало ритмичен характер, се образували серия от речни тераси. По долината на р. Искър например са установени три заливни и седем надзаливни тераси.
В резултат на по-интензивното кватернерно издигане на Средна Стара планина Ботеввръшкият масив през вюрма достигнал долната граница на
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хионосферата1 и макар че до образуване на типични ледници (както в Рила и Пирин
през същото време) не се стигнало, ледената стихия оставила и тук характерен отпечатък — няколко недоразвити циркуса и циркусни венци по източните склонове.
Във връзка с етапното геоморфоложко развитие, с конкретния геоложки
строеж и тектониката са още много други релефни форми и процесите, които са ги
обусловили. Типичен пример в това отношение са карстовите форми — в Понор, Чепън, Три уши, Троянска, Калоферска, Шипченска, Котленска планина и др. В Стара
планина се намират едни от най-дълбоките пропастни пещери у нас — Райчова дупка
край с. Черни Осъм, Ямата при Кипилово — Котленско, Безименната при Билки дол
край с. Гинци и мн. др., а също и една от най-дългите. Приказна край Котел. Образуването на Северния и на Южния Джендем, на импозантните теснини и ждрела в
южното подножие на планината (особено на Средна Стара планина), на водопадите,
на Лакатнишките и Чудните скали, на Искърския и Лудокамчийския пролом и на още
много други природни феномени, специфичният морфоложки облик на Ботеввръшкия
масив с Райските скали, на Козя стена са все във връзка с геоложкия строеж и геоморфоложкото развитие.
В най-високите части на Стара планина особено интензивно се проявяват
процесите на мразовото изветряне. Те, заедно с дълготрайната снежна покривка,
също оказват голямо влияние върху релефа на високия регион. Типични форми тук са
структурните и тревните ивици, които подобно на хоризонтали от топографска карта
„нарязват" склоновете, сипеите и сипейните шлейфове, лавинните улеи, снежните леговища, ровини, каменните рози и др.
Климат и воден режим. Върху формирането на климата в Стара планина
особено голямо влияние оказват надморската височина и изложението на склоновете.
Линейното й простиране обуславя трансформацията на нахлуващите от северозапад
влажни въздушни маси и различния климатообразуващ ефект върху северните и южните склонове. През студеното полугодие преобладава преносът на студени въздушни
маси от североизток. Старопланинската верига спира за известно време проникването
им на юг и способствува за акумулирането им в Дунавската равнина и Предбалкана.
Преливайки след това през седловините на Стара планина, тези въздушни маси обуславят образуването на силни и поривисти падащи ветрове (бора, луд вятър) в Задбалканските котловини. Скоростта им понякога достига 30—35 м/с. Особено характерни
са тези ветрове за Сливенско. При нахлуване на по-топли въздушни маси от юг Старопланинската верига създава условия за формиране на фьонов ефект и образуване на
топлия поривист вятър фьон, който често се проявява в северното й подножие. През
зимата фьонът предизвиква бързо снеготопене, прииждане на реките, а във високите
части — падане на лавини.
По-голямата част от Стара планина има умереноконтинентален климат. В
най-източните части той е преходноконтинентален, а в районите с височина над 1000
м за северните склонове и над 1500 м за южните — планински.
Температурният режим е в пряка зависимост от надморската височина. С
нарастването на височината температурите се понижават. Това ясно се илюстрира от
таблица 1 :

1
Границата (наричана още снежна линия), над която приходът на твърди
валежи (сняг) е по-голям от разхода.
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Таблица 1

Станция

Средна януарска температура (в °С)

Средна юлска
температура
(в °С)

Годишна амплитуда (в °С)

Средна годишна температура
(в °С)

Вр. Ботев

— 8,9

7,6

16,5

-0,7

X. Партизанска

— 4,4

14,9

19,3

5,5

Берковица

— 1,8

21,6

23,4

10,5

За количеството и разпределението на валежите наред с надморската височина влияние оказва и изложението. Това ясно се подчертава от таблица 2:
Таблица 2
Станция

Разпределение на валежите (в %)
зима

пролет

лято

есен

Годишна сума
(в мм )

Вр. Ботев

20

26

34

20

1017

Петрохан

17

27

31

25

1061

Берковица

18

27

31

24

816

Котел

22

31

20

27

794

Максимумът на валежите в Стара планина е през лятото (май, юни), а минимумът (с изключение на Ботевския масив) — през зимата (февруари).
Продължителността на снежната покривка в Стара планина варира в много
широки граници — от 1 до 7 месеца.
Старопланинските реки се характеризират предимно със снежно-дъждовен
или дъждовно-снежен режим. В източните части на Източна Стара планина преобладава дъждовното подхранване на реките, а в част от Западна Стара планина много
характерно е карстовото подхранване (особено за реките Нишава, Искрецка, Лева и
др.). Максимумът на водите е през пролетта, което е свързано със снеготопенето, а
минимумът — през есента. Изключение се наблюдава при реките в Източна Стара
планина, където най-големите водни количества са през зимата.
Почви, растителност и животни. Разнообразието и зоналното разпределение на почвената покривка в Стара планина е свързано с етажирания характер на климатичните условия, на растителната покривка, геоложкия строеж и геоморфоложкото
развитие. В ниския пояс на южните склонове, където се чувствува средиземноморското влияние и общо взето преобладава по-топлолюбива растителност, са развити
предимно канелени горски почви, а по северните склонове, — сиви горски почви. В
по-високия планински пояс, зает от букови гори, доминират светлокафявите горски
почви. В по-високите час-
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ти на този пояс, където има иглолистни гори, са развити тъмнокафявите горски почви.
Най-високият регион, покрит от високопланински пасища, е зает от планинско-ливадни почви, а за карбонатните окарстени райони са характерни почвените рендзини.
По отношение на растителността Стара планина се отнася най-общо към
две провинции: Балканска (Илирийска) — Западна, Средна и част от Източна Стара
планина, и Евксинска — Източна Стара планина по долното течение на р. Камчия.
В Западна Стара планина преобладават буковите гори. Габъровите и горуновите гори са по-слабо застъпени. По високите части около Хайдушки камък, Миджур,
Ком се срещат иглолистни гори — предимно смърч. В субалпийския пояс растителността е представена от храстовидни и тревни формации — сибирска хвойна, боровинка, връшняк, картал. Макар и нарядко, среща се и клек (например над старата х.
Ком). Характерни ендемитни видове тук са българската къпина и старопланинската
теменуга, а около Берковица има реликтна кестенова гора.
В Средна Стара планина също преобладават буковите гори. Срещат се още
горун и габър, а във високите части (Веженски масив) — смърч, ела, бяла мура. Тук са
развити и реликтни букови гори с подлес от вечнозелена лавровишня (Златишко-Тетевенска, Калоферска планина), а също така реликтни съобщества на черен бор и воден
габър. Храстовидно-тревните формации в субалпийския пояс са подобни на тези в Западна Стара планина, но клекът се среща съвсем рядко. В Средна Стара планина расте
и реликтният силивряк (хаберлея родопензис). Характерни ендемити са балканската
шипка, троянското плюскавиче, ахтаровото и юмрукчалското шапиче и др. Все порядко се среща карпато-балканският ендемит алпийска роза. По северните склонове
на Козя стена и по долината на р. Соколна расте еделвайс.
Източна Стара планина се характеризира с преобладаване на гори от мизийски бук, габър и горун. По-рядко са застъпени гори от цер, благун, вторични гори
от келяв габър. Специфичен е балканският ендемитен реликтен вид конски кестен. В
долното поречие на р. Камчия са развити церово-благунови гори и гори от източен
бук и източен горун.
Богата и разнообразна е и фауната на Стара планина. Тук се срещат сърна,
благороден елен, а по най-високите скалисти карпи на Средна Стара планина — дива
коза. От едрите бозайници са характерни и някои хищници -мечка, вълк, лисица, а от
дребните — златка и белка. Значително е разнообразието и по отношение на птичата
фауна, на влечугите, рибите и земноводните.
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Ш. СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Със своите разнообразни природни условия Стара планина играе важна
роля в икономиката на социалистическа България. Макар да представлява високоиздигната планинска верига, на повече от 15 места през нея са прокарани съвременни
шосета и три жп линии. По тях се осъществяват транспортните връзки между Северна и Южна България. Заедно с построените паралелно от двете страни на планината
първокласни шосета и жп линии тези съобщителни артерии определят посоките за
придвижване на туристите към планината.
В планината са открити различни полезни изкопаеми. Промишлено значение има желязната руда около Чипровци и Кремиковци, мангановата руда в Източна
Стара планина. Голямо медно находище е разработено при „Елаците". Налице са и
находища на полиметални руди. Системно се разработват черните въглища в „Балканбас", антрацитът около Своге. Разнообразните скали в отделните планински дялове са
източници за получаване на декоративен камък и инертни материали за нарастващите
строителни нужди на страната.
Макар гъстотата на речната мрежа да е голяма в планината, източници на
електроенергия са Петроханската каскада и малките електроцентрали при Видима,
Карлово, Тъжа, Малуша, Енина. Водното богатство се използува предимно за битови
и индустриални цели. Старопланинските реки са основните източници за подхранване на големите язовири Михайловград, Микре, Александър Стамболийски, Христо
Смирненски, Георги Димитров, Жребчево, Камчия и Георги Трайков. Техните води
служат за напояване на околните плодородни полета.
В Стара планина силно е развит дърводобивът. Значителен брой горски стопанства полагат системни грижи за реконструкция и обогатяване на горския фонд.
Обширните планински пасища още от времето на траките били използувани
за развитие на овцевъдството, коневъдството и говедовъдството. Сега, освен посоченото традиционно скотовъдство, бързо се развива и свиневъдството. Полагат се особени грижи за подобряване на тревния състав на пасищата, а оттам и за получаване
на повече мляко, месо, кожи и вълна — суровини за млечната, месната, кожарската,
кожухарската и текстилната промишленост. Добре е застъпено и т. нар малко животновъдство — пчеларството, за чието по-нататъшно планово разрастване има отлични
условия,
В последно време особено внимание се отделя за увеличаване на дивечовото богатство на планината. Определени площи са обособени като развъдници и едродивечови резервати. Новост са волиерите за отглеждане на муфлони, елени и друг
дивеч. Разрастването на вътрешния и международния лов дава положителни резултати — при отстрела на благородни елени, лопатари, сърни, диви кози, мечки.
По планинските заравнености и заоблени ридове са развити овощарството,
добивът на малини, касис, ягоди, къпини. Сеят се житни култури и картофи, а в ниската Източна Стара планина - и тютюн. Голямото разнообразие
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на билки през пролетта, лятото и есента благоприятствува развитието на фармацевтичната промишленост.
Климатичните и релефните особености създават добри условия за разрастване на климатолечението. С добро име се ползуват припланинските климатични
или климатично-балнеоложки курортни селища Берковица, Вършец, Етрополе, Тетевен, Рибарица, Шипково, Троян, Беклемето, Видима, Острец, Плачковци, Трявна,
Елена и др.
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IV. СТАРА ПЛАНИНА В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Най-старите свидетелства за живота на човека в Стара планина са намерените останки в редица пещери. По-късно се създават селища в планинските подножия и
полетата край планината. От този уседнал живот са останали до наши дни множество
селищни могили. Както в пещерите, така и при разкопаването на могилите се намират
каменни сечива, разнообразни кремъчни оръдия на труда и фрагменти от керамични
съдове, кости от животни. Тези останки от първобитния човек показват, че той добре е
използувал местните благоприятни природни условия. При археологически разкопки
по склоновете на Източна Стара планина са открити следи от добив на медна руда по
времето на неолита. По периодизация те са близки на откритите първобитни медодобивни галерии до Стара Загора и показват първостепенното значение на планината в
развитието на занаятите, размяната и обществено-икономическите отношения, характерни за наближаващия робовладелчески строй.
Едва през последните десетилетия чрез системни проучвания се показва важната роля на Стара планина в живота на траките. Към руините на десетките крепости обръщат поглед учените траколози. Установява се, че множество от тези крепости
датират още от времето на най-старото цивилизовано население в нашите земи. Найизвестни от досега проучените тракийски крепости са Чертиград — югозападно от
Тетевен, Горненски град — над Мъглиж (с фрагменти от чернофирнисова керамика —
V — III в. пр. н. е.), Джуглата — над с. Тъжа, и др. Забележителното е, че тракийските племена от южната страна на планината били по-богати от скотовъдните племена
северно от билото. Но и едните, и другите имали силно развита култура, поддържали
интензивни връзки с крайбрежните тракийски пристанища и елински колонии. Тези
връзки продължили и през по-късната елинистическа епоха. Очертава се мнение сред
историците, че по-голямата част от старите пътища през планината са от времето на
траките. Техните могилни некрополи се откриват постоянно, като стигат до 1300 м н.
в. Разкриването на прочутите Казанлъшка и Мъглижка тракийски гробници показва
високото художествено майсторство на траките.
Старопланинското било е естествена природна преграда. Но проходите
били прицелна точка и постоянно вървище на различни народи. През един от тях минали фалангите на Александър Македонски в поход на север. Пак през тях преминали
келтите (галите), които южно от Балкана установили при Туле (сега с. Тулово) своята
столица.
Твърде интензивен бил стопанският живот по време на римското господство
в нашите земи. С идването си на Балканския полуостров римляните донесли своята
наука, култура, строителна техника, военно дело. Заварените тракийски конски пътеки и коларски пътища били преустроени в удобни за времето си пътища с важно
стопанско и стратегическо значение. Много от тях били постлани с трайна настилка.
С особена важност били планинските пътища през Петроханския и Етрополския проход, през седловината между върховете Голям и Малък Кадемлия, през Беклемето,
Верейският друм (от днешните Симеоновград, Стара Загора и с. Крън през планината
на север с
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разклонения за Свищов и Русе), през Дъбовския и Мъглижкия проход, през Вратник,
няколкото меридионални пътища през Източна Стара планина.
През късната античност по южните склонове, билото и северните склонове
на Стара планина били изградени редица крепости за пазене на тези пътища. Но те се
оказали недостатъчна преграда срещу идващите от север вълни на различни народи,
между които най-многобройни били славяните. По заповед на Юстиниан по билото
и северните склонове на планината били изградени преградни крепости — деми, но
и те не издържали на постоянния напор. Останки от такива деми има при Марагидик
(северно от с. Тъжа), Маркови прегради (над с. Енина), Царска могила (източно от
гара Борущица), при Вратник и десетките крепости по ридовете на Източна Стара
планина. На еднодневни преходи по пътищата били построени и пътни станции. Сведения за техните имена и разстоянията между тях се намират в стигналите до наши
дни древни карти „Табула Пойтингериана" и „Табула Антонини Аугусти".
С възникването на Българската държава първа столица станала Плиска. Ето
защо особено внимание било обърнато на крепостите и пътищата през Източна Стара
планина като главно стратегическо направление към Византия. Повечето от заварените крепости изгубили своето значение. Били преправени тези от тях, които можели
да се обърнат с фронт на юг. Всички пътища по долини и ридове били укрепени с
нови твърдини. До наши дни са запазени имената на големите укрепени селища Козяк,
Голое, Грамини, Ктения, на прохода Сидера в планината Верегава. В един от проходите през 811 г. Крум разбил натоварената с плячка армия на византийския император
Никифор. На 20 август 917 г. в източните подножия на планината Симеон разгромил
армията на пълководеца Лъв Фока.
След отхвърлянето на византийското робство столица на България станал
Търновград. До края на XIV в. особено оживени били проходите на юг от него. Всяко
удобно стратегическо място по южните склонове на планината било използувано за
изграждане на стражеви кули и по-големи крепостни съоръжения. За важността на
земите южно от Балкана свидетелствува оформянето на Крънската хора (област) със
седалище голямото селище Крунос (Крън). С не по-малко значение било и селището
Копсис. Те били седалища на Смилец, Войсил, Елтимир и други феодални владетели.
Старопланинските проходи, особено южно от столицата, били главно направление на
търговските кервани към Далмация и Византия. Тяхната гъстота давала възможност
за бързо прегрупиране на българските войски в походите им на юг или при отбрана.
Но и проходите в западната и източната част на Балкана не загубили своето значение.
Защото през 1190 г. от изток нахлул към Търновград Исак II Ангел, а през 1278 г. —
Михаил Глава. На 17 юли 1280 г. византийският пълководец Мурин бил разбит южно
от сегашния Котел от Ивайловите войскари. През проходите били пренесени мощите
на Иван Рилски, Параскева (Петка) Епиватска, Михаил воин и др. Редица селища от
двете страни на планината, като Батошево, Енина и др., израснали като културно-просветни центрове.
(Стопанският и културният разцвет на българите, изпреварили с десетилетия Ренесанса в Европа, бил спрян от османските завоеватели. По време на петвековното чуждоземно иго Балканът давал убежище на народните закрилници, появили се
още в последните десетилетия на XIV в. С имената на харамии и войводи са свързани
редица планински местности. Въстанията в Търново, Чипровци, Белоградчик предизвикали чувствителни трусове на Османската империя. Зачестилото в края на XVIII и
началото на XIX в. слизане на юг на руски войски и тяхното оттегляне, както и въстанията дали повод за масови изселвания на планинското население в Банат, Бесарабия,
Влашко и Молдова.
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Стара планина станала арена на последната и най-героичната страница от
борбите за свобода — Априлското въстание. Във Врачанския балкан била разбита
четата на Христо Ботев и паднал убит самият войвода. Неговите четници се пръснали
на юг и изток в планинските дебри. Останките от Хвърковатата чета на Георги Бенковски също се прехвърлили на север през Етрополска и Златишко-Тетевенска планина.
Известни със своя героизъм са четите на Цанко Дюстабанов, Христо Патрев, Стоил
войвода, опърлили с огнена диря различни части на Стара планина през 1876 г.
През Освободителната война Балканът отново бил арена на важни събития.
Предният отряд на ген. Гурко светкавично преминал Хаинбоаз (сега Проход на републиката). С неувяхваща бойна слава е покрит Шипченският проход. При неговата
героична отбрана се закалява българо-руската бойна дружба. Мургаш и Чурек, Арабаконак и вр. Баба, Златишкият и Троянският проход, Химитлийската пътека, Тревненският проход, Вратник и дебрите на Източна Стара планина пазят спомена за
форсирането на приоблачните чукари и дълбоките долини.
Хайдушкият Балкан е закрилник и на борците против капитализма и фашизма. На 2 август 1891 г. на Бузлуджа Димитър Благоев основава нашата партия. В
планината се изтеглят въстаниците след Септември 1923 г. През периода 1934—1935
г. действуват няколко нелегални групи. Във въоръжената борба против фашизма през
1941—1944 г. отделните старопланински дялове са солидна база и район на действие
на следните големи партизански бойни единици: отрядите „Христо Михайлов" и „Гаврил Генов" (XII ВОЗ), Първа софийска бригада „Чавдар", Шопския отряд (I ВОЗ),
Втора софийска народоосвободителна бригада, отряд „Георги Бенковски" (XI ВОЗ),
Втора средногорска бригада „Васил Левски" (II ВОЗ), бригада „Георги Димитров" (V
ВОЗ), Габровско-Севлиевския отряд (VIII ВОЗ), отрядите „Хаджи Димитър", „Смърт
на фашизма" и „Народен юмрук" (VI ВОЗ), Приморския народоосвободителен отряд
"Васил Левски" (X ВОЗ). Историческите Батулия, Жерково, Свищи плаз, Мургаш,
Дерменкая, вр. Ботев, Узана, Бузлуджа, Твърдишките мини, Панчевата мелница и
много други бележат бойните пътища на тези партизански части.
В тясна връзка с историческите периоди са наименованията на отделните
местности в Стара планина. Една съвсем малка част от тях са отзвук от времето на
траките. Малко повече са имената от романски произход, Най-много са българските
наименования. Част от имената на местностите по южните склонове на Средна Стара
планина и в Източния Балкан са остатък от османското иго. Показателен факт е появата на географски имена от Освободителната война. Разнообразният именослов в
планината е обогатен и с имената на партизански лагери и землянки, както и от 40-годишното социалистическо строителство.
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V. СТАРА ПЛАНИНА КАТО ОБЕКТ ЗА ТУРИЗЪМ

Стара планина е един от основните туристически райони в България. В него
влизат и големи части от Предбалкана. Този район се подразделя на три подрайона
— Западен, Среден и Източен. Силно развит е Средният подрайон, по-слабо — Западният. Най-изостанал от гледна точка на туристическото райониране е Източният
подрайон. Ниските крайбрежни предели на Източна Стара планина влизат в обсега на
Черноморския туристически район.
Съобразно конфигурацията, природните условия и транспортните връзки
на Старопланинския туристически район се очертават неговите функции и специализация. Тук се развиват няколко вида туризъм: маршрутно- познавателен туризъм — с
национално и международно значение, рекреативен отдих и туризъм — с национално
значение, транзитен туризъм и пещерен туризъм — с международно и национално
значение. В Стара планина се практикуват и пешеходен туризъм, алпинизъм, скитуризъм, ориентиране — с национално значение, лов и риболов — с международно
значение. Частично е застъпен балнеолечебният туризъм (Вършец, Шипково, Вонеща
вода, Върбица и_др.).
Туристическите маршрути в района са очертани по речните долини и по вододелните ридове. Най-дългият маршрут в България следи вододелното било на планината от вр. Ком до н. Емине. В Западна Стара планина туристическите маршрути са
повече по северните й склонове. В района на Искърския пролом маршрутите започват
на запад и изток от всяка гара и спирка на линията София — Варна и образуват твърде гъста мрежа. Броят на маркираните маршрути ежегодно нараства От Искърския
пролом до Сливен има асиметрия на туристическите маршрути. Много повече са те
по южните планински склонове. За това допринасят задбалканската жп линия София — Бургас и шосейната магистрала в същата посока. Те минават в непосредствена близост до планинските подножия и улесняват излизането към билото. Изходните
пунктове от север са селата и градовете в Предбалкана. Те обаче отстоят на 40—65 км
от жп линията София — Варна и на 30—40 км от главния път в същото направление.
Това положение ще се измени след завършването на автомагистралата „Хемус". Тя ще
премине през Етрополе, Рибарица, Троян, Априлци, Габрово, Трявна, Елена и Котел
към черноморското крайбрежие.
Маркировката по северните и южните склонове и планинското било е много
добра. Изключение правят южните склонове от Прохода на републиката до Сливен,
които са слабо усвоен туристически ареал. Същото се отнася за Източна Стара планина, в която (без Сливенска планина) маркираните туристически маршрути са все още
епизодично явление.
Въпреки че в Стара планина броят на туристическите хижи не е малък,
основен проблем е тяхното увеличаване и модернизация, строежът на туристически
спални и домове в изходните пунктове, разработването на туристическите ресурси.
Според М. Бъчваров и Н. Апостолов1 „главните проблеми
1

География на туризма. Варна, 1982, с. 87—88.
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на туристическото развитие на района са свързани с изграждане на база, отговаряща
на неговата маршрутно-познавателна и транзитна специализация. Районът1 има голям
леглови фонд за планински, социален отдих и туризъм в хижи (12% от леглата у нас),
ученически лагери и почивни станции (4% от леглофонда и 8% от нощувките). Стопанският туризъм е по-слабо развит — само 5% от леглата в района са в хотели. Изоставането е най-голямо в базата от крайпътни заведения — къмпинги, мотели и др.
— само с 1% от нощувките в страната. Това е в разрез с функциите на района. Делът
на частния квартирен фонд е нищожен — 0,2% от регистрираните легла."
Очевидно е, че при бъдещото изграждане на нова база и разширяването и
осъвременяването на сегашната е наложително да участвуват широк кръг специалисти, като се отчитат при проектирането наличните туристически ресурси.
В Стара планина и подножията й се намират 17 от 100-те национални туристически обекта. Това показва голямото й значение за движението „Опознай социалистическата родина".

1
Данните се отнасят за Средна Стара планина и по-голямата- част от
Средния Предбалкан.
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VI. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ

С поемане на функциите на обществен гарант за опазване на природата на
българските планини на БТС и българските туристи се гласува изключително доверие. Същевременно то постави нашата туристическа общественост в челните редици
във високохуманната борба за опазване, защита и рекултивация на родната природа.
Това обаче изисква туристите да имат пълна и компетентна информация както за същността на природозащитното дело, така и за защитените природни обекти.
Защитата на природата е основен момент от проблема за опазване на природната среда изобщо. Това са поредица от мероприятия, насочени към опазване на
местности, природни и исторически забележителности, застрашени от изчезване
представители на флората и фауната. Те имат не само определено практическо, но
и ценно научно, познавателно и възпитателно значение. Според Закона за защита на
природата защитените обекти биват народни паркове, резервати, защитени местности
и местности с характерен пейзаж, природни и исторически забележителности, защитени растителни и животински видове.
По брой и разнообразие на защитените обекти Стара планина се нарежда
на челно място сред българските планини. И това е напълно естествено, като се има
предвид местоположението й, забележителната й природа и изключително важната й
роля в 1300-годишната история на отечеството ни.
В Главната старопланинска верига има 3 народни парка, 31 резервата, 8 защитени местности и местности с характерни пейзажи и над 260 защитени обекта, от
които 92 природни и 170 исторически забележителности. Тези цифри непрекъснато се
променят, защото броят на защитените обекти ежегодно нараства. Интересно е да се
знае, че старопланинският народен парк „Стенето" е включен в списъка на ЮНЕСКО
на обектите със световно значение, а 7 от старопланинските резервати („Орлов камък",
„Чупрене", „Боатин", „Царичина", „Стенето", „Джендема" и „Камчия") са обявени от
съответната комисия към ЮНЕСКО за биосферни и са включени в международната
програма „Човек и биосфера".
Народни паркове. В Стара планина" има 3 народни парка — „Стенето",
„Етъра" и „Сините камъни". Всички са в Средна Стара планина.
Народният парк „Стенето" се намира в Троянска планина. За народен парк
е обявен през 1979 г. Обхваща 2635,6 ха площ от горното поречие на р. Черни Осъм,
моделирала тук импозантен каньон, чиито отвесни стени достигат 150 м височина.
Запазена е непокътната от човешката ръка природа с 200-годишни букови, буковосмърчови и смърчови гори. Среща се и чер бор. Паркът се обитава от 142 вида животни и птици, от които 92 вида са защитени от ЗЗП. На територията му има 24 пещери
и пропасти. Между тях най-дълга е Куманица, а с най-голяма денивелация — Райчова
дупка. В границите на парка е и единственият резерват „Стенето" (площ 803,6 ха).
Народният парк „Етъра" се намира по северните склонове на Шипченска
планина (южно от Соколския манастир). Обхваща 370,4 ха площ. За народен парк е
обявен през 1967 г. Запазени са почти непокътнати от стопанска дейност стари букови
гори.
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Народният парк „Сините камъни" е най-новият в Стара планина. Обявен е през
1984 г. Намира се в Сливенска планина и обхваща 6684,5 ха площ. (В него не се включва застроената площ в м. Карандила.) В парка има интересни скални образувания. В
границите му се намира резерватът „Орлица" (566,5 ха).
Резервати. В Главната старопланинска верига има 31 резервата. Най-много — 17
на брой, се намират в Средна Стара планина, 8 са в Източна, а 6 — в Западна Стара
планина.
В Западна Стара планина (от запад на изток) се намират резерватите „Орлов камък", „Чупрене", „Малкият мостък", „Ускето", „Горната кория" и „Уручник".
„Орлов камък" (323 ха) се намира в Светиниколска планина. Попада в землището
на с. Чупрене, Видински окръг. Характерен е с естествените си смърчови гори. Обявен
е за резерват през 1973 г.
„Чупрене" (937 ха) се намира в западната част на Чипровска планина, също в землището на с. Чупрене. Тук са запазени единствените в Западна Стара планина естествени компактни смърчови гори. Обитава се от редки представители на нашата фауна
— глухари, диви котки и др. За резерват е обявен през 1973 г.
„Малкият мостък" (6 ха) се намира в Берковска планина, в землището на гр. Берковица. Обявен е за резерват през 1946 г. за запазване на естествената гора от питомен
кестен с възраст над 100 г.
„Ускето" (2 ха) се намира също в Берковска планина, в землището на с. Дълги дел,
Михайловградски окръг. Обявен е за резерват през 1949 г, за запазване на естествената
смърчова гора.
„Горната кория" (88 ха) се намира в Берковска планина, в землището на гр. Берковица, Обявен е за резерват през 1968 г. за запазване на естествените смърчови и смърчово-елови гори с типичен тревен и храстовиден подлес. Срещат се глухари и сърни.
„Уручник" (51 ха) е четвъртият резерват в Берковска планина, в землището на с.
Бързия. Запазва естествени смърчови, буково-смърчови и букови девствени гори. Обявен е за резерват през 1973 г.
В Средна Стара планина се намират резерватите „Боатин", „Царичина", „Кашка",
„Чамджа", „Стенето", „Зелениковец", „Джендема", „Еленова гора", „Соколна", „Злия
камък", „Равна гора", „Камещица", „Савчов чаир", „Хайдушки чукар", „Орлица", „Бяла
крава" и „Сини бряг".
„Боатин" (1226 ха) се намира в северните склонове на Златишко-Тетевенска планина. Тук са съхранени естественият характер на природата и пейзажа и вековни букови гори. Обявен е през 1948 г.
„Царичина" (1143 ха) се намира също в Златишко-Тетевенска планина, в северните
склонове на вр. Вежен. Тук са единствените естествени гори от бяла мура в цяла Стара
планина. За резерват е обявен през 1956 г.
„Кашка" (111 ха) обхваща части от Златишко-Тетевенска и Троянска планина, в
землището на с. Рибарица, Ловешки окръг. Обявен е през 1976 г. за запазване на старата букова гора.
„Чамджа" (65 ха) се намира в южните склонове на Троянска планина, в землището на с. Христо Даново, Пловдивски окръг. Обявен е през 1968 г, за запазване на
естествените гори от чер бор.
"Зелениковец" (62 ха) е в северните склонове на Троянска планина, в района на с.
Черни Осъм. Обявен е през 1951 г. за запазване на вековната букова гора.
„Джендема" (1775 ха) е най-големият и най-живописният резерват в Стара планина. Намира се в Калоферска планина, във височинния пояс между 1000 и 2000 м и обхваща почти изцяло Южния Джендем (поречията на Бяла река и Бъзовиците). Обявен
е за резерват през 1953 г. Запазени са буково-смърче-
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во-елови гори с възраст над 120 г., редки представители на флората и фауната, между
които е дивата коза Има много природни феномени — теснини, водопади, пропасти,
скални образувания и пр.
„Еленова гора" (54 ха) се намира в Калоферска планина, землището на с. Долно Сахране, Старозагорски окръг. Обявен е за резерват през 1961 г. с цел да се запази вековната
букова гора.
„Соколна" (1178,2 ха) е един от новообявените резервати (1979 г.). Намира се в Калоферска планина, в масива на Триглав и обхваща поречието на р. Соколна. Тук има редица
скални феномени, пещери и пропасти, забележителен по своебразие пейзаж. В резервата
расте еделвайс.
„Злия камък" (24 ха) се намира в Калоферска планина, в землището на с. Ясеново,
Старозагорски окръг. Обявен е през 1968 г. за запазване на девствената вековна букова
гора.
„Равна гора" (3 ха) се намира в западната част на Шипченска планина, в землището
на с. Топлеш, Габровски окръг. Обявен е през 1950 г. за запазване на вековна букова
гора.
„Камещица" (93,3 ха) се намира в Шипченска планина и включва в границите си
бившия резерват „Конски егрек" (28 ха). Попада в землището на с. Енина, Старозагорски
окръг. Обявен е през 1984 г. за запазване на вековните букови гори („Конски егрек" — от
1968 г.).
„Савчов чаир" (102 ха) се намира в Тревненска планина, землището на с. Кладни
дял, Великотърновски окръг. Обявен е през 1968 г. за запазване на букова гора с възраст
над 120 г.
„Хайдушки чукар" (34 ха) се намира в Елено-Твърдишка планина, в землището на
с. Буйновци, Великотърновски окръг. Обявен е през 1968 г. за запазване на вековната
букова гора.
„Бяла крава" (92 ха) се намира също в Елено-Твърдишка планина, в землището на с.
Костел, Великотърновски окръг. Обявен е през 1968 г. за запазване на вековните букови
гори.
„Сини бряг" (40 ха) се намира в Елено-Твърдишка планина, в землището на с. Изгрев, Сливенски окръг. Обявен е през 1968 г. Защитена е вековна букова гора.
На територията на Източна Стара планина се намират следните резервати: „Керсенлика — Ардашлъка", „Бели бряг", „Момин град", „Калфата", „Върбов дол", "Вълчи
проход", „Киров дол" и „Камчия".
„Керсенлика — Ардашлъка" (100 ха) се намира в Котленска планина, в землището
на с. Боринци, Сливенски окръг. Обявен е през 1951 г. за запазване на стара над 160 г.
естествена елова гора.
„Бели бряг" (24 ха) се намира също в Котленска планина, в землището на с. Медвен,
Сливенски окръг. Обявен е през 1968 г. за запазване на вековната букова гора.
„Момин град" (11 ха) се намира във Върбишка планина, в землището на с. Бяла река,
Шуменски окръг. Обявен е през 1960 г. за запазване на букова гора с възраст над 140 г.
„Калфата" (47 ха) се намира също във Върбишка планина, в землището на с. Поляците, Варненски, окръг. Обявен е през 1968 г. за запазване на вековните дъбово-благунови-букови гори.
„Върбов дол" (71 ха) се намира в Камчийска планина, в землището на с. Аспарухово.
Варненски окръг. Обявен е през 1968 г. Защитена е вековната гора от благун и зимен
дъб
„Вълчи проход" (44 ха) се намира в Камчийска планина, в землището на с. Голица,
Варненски окръг. Обявен е през 1958 г. за запазване на вековните буково-габърови гори.
„Киров дол" (52 ха) се намира в Камчийска планина, в землището на гр.
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Георги Трайков. Обявен е през 1968 г. за запазване на вековната гора от благун, цер
и бук.
„Камчия" (525 ха) се намира при устието на р. Камчия. Обявен е през 1951 г. и се
отличава с изключително богата и разнообразна флора и фауна. Има вековни ясенови
и брястови гори (лонгози) с увивни растения — повет, дива лоза, бръшлян, скрипка.
Обитава се от ценни животни — елени, сърни, диви свине, диви котки, златки, морски
орли, бухали.
Защитени местности. За защитени местности обикновено се обявяват райони със специфичен пейзаж — типични планински ландшафти, интересни части от
речни долини (ждрела, теснини, проломи и др.), които могат да съчетават и скални
образувания, характерна растителност и пр. Те обикновено се превръщат в зони за
масов отдих и туризъм.
В Западна Стара планина за защитени местности са обявени: Копрен, Равно
буче, Калиманица и Деяница в Чипровска планина — в землището на с. Копиловци;
част от долината на р. Трескавец — в поречието на едноименната река в Голема планина, в землището на с. Бов; Седемте престола в Ржана — поречието на р. Габровница.
В Средна Стара планина за защитени местности са обявени: части от северните склонове на вр. Ботев и Русалка в Калоферска планина, покрити със смесени
широколистни гори (536,4 ха); Тъжанското ждрело — импозантните, дълги близо 3 км
теснини на р. Тъжа, които тя образува на изхода си между Триглавския и Ботевския
масив на Калоферска планина; ждрелото на Енинска река в Шипченска планина — в
близост до с. Енина, Старозагорски окръг.
В Източна Стара планина защитени местности са Блатно кокиче (2 ха) в
Еминска планина — находище на блатно кокиче около с. Горица, Бургаски окръг;
Блатно кокиче (20 ха) в Еминска планина — също находище на блатно кокиче край с
Кошарица, Бургаски окръг.
Защитени обекти — природни и исторически забележителности. Както
стана вече дума, по брой и разнообразие на защитените обекти — над 260, Стара
планина е на първо място сред българските планини. Тук са много известни водопади (Райското пръскало, Скакля, Кадемлийското пръскало и др.), пещери и пропасти
(Елата, Куманица, Змеева дупка, Приказна и др.), скални образувания и феномени
(Лакатнишки скали, Джуглата, Кътински пирамиди, Сокшово стене, Пеещите скали,
Бигоровата скала, Мечките, Виканата скала, Халката, Урушките скали, Чудните скали
и др.), места, свързани с борбите за националната независимост и антифашистката
съпротива (Жерково, Батулия, Костина, Шипка, Бузлуджа и др.).
Тук е мястото да се отбележи, че в стара планина има още десетки природни
и исторически забележителности, достойни да бъдат отбелязани със знака за защитени обекти — например травертиновите водопади в Етрополско (Враната вода и Варовитец), Въртопските теснини, м. Въртопа и още много други. Дълг на всеки турист е
издирването и популяризирането на нови обекти.
Защитени растения и животни. В Стара планина има много растителни и
животински видове, които са под закрила на ЗЗП. Едни от тях представляват редки и
ценни ендемити или реликти, а други видове са на изчезване.
От защитените дървета и храсти в Стара планина се срещат благяново бясно дърво (Троянска и Калоферска планина), маслиновидно бясно дърво (Средна Стара
планина), червено бясно дърво (Западна и Средна Стара планина), айтоско сграбиче (Айтоска планина), див рожков (Източна Стара планина), алпийска роза (Средна
Стара планина), обикновен тис (цяла Стара планина), казашка хвойна (Средна Стара
планина). От тревистите растения са защитени: алпийски повет (Западна Стара планина), планински божур,
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жълт планински крем, нарцисовидна съсънка, блатна и едноцветна тинтява (Западна и
Средна Стара планина), дяволски орех, еделвайс, старопланинска иглика и силивряк
(Средна Стара планина), урумово лале, южно лале и горска съсънка (Източна Стара
планина). Из цялата планина се среща пеперувидният салеп.
Ценни и редки представители на старопланинската фауна са много видове
пещерни обитатели — червеи, мекотели, ракообразни, многоножки, паякообразни,
първичнобезкрили, скакалци и бръмбари. От безгръбначните в списъка на защитените видове са включени пеперудите червен аполон (цяла Стара планина) и родопска
кадифянка (само в района на вр. Ботев — най-високите части) и бръмбарите бронзов
бегач, носорог, рогач и алпийска розалия. От гръбначните са защитени: земноводен
дъждовник, жаба-дървесница, алпийски тритон и др.; от влечугите — живороден гущер, крехар, медянка, смок-мишкар и пъстър смок; от птиците — различни видове врабци, кълвачи, нощни хищници (бухал, кукумявка, ушата горска сова), дневни
хищници (керкенез, всички видове лешояди и мишелови, орли, соколи), алпийски и
черен бързолет и др.; от бозайниците — голяма и малка водна земеровка, малка и
обикновена кафявозъбка, таралеж, много видове прилепи, гризачи, хищници (видра,
невестулка, пъстър пор).
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VII. ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА

Западна Стара планина се простира между Белоградчишкия и Ботевградския (Арабаконашки) проход. По редица морфоструктурни и морфохидрографски белези се дели на 14 ясно обособени дяла (планини): Светиниколска — с най-висок връх
Орлов камък, Чипровска — с вр. Миджур (2168 м), Язова — с вр Горно Язово (1573 м),
Берковска — с вр. Ком (2016 м), Козница — с вр. Тодорини кукли (1785 м), Понор — с
вр. Равно буче, Чепън — с вр. Петровски кръст (1206 м), Три уши — с вр, Бъртойно
бърдо. Мала планина — с вр. Церия (1234 м), Софийска планина — с вр. Готен (1295
м), Голема планина — с вр. Чукава (1588 м), Ржана — с вр. Козница (1637 м), и Мургаш — с вр. Мургаш (1687 м). Към тази част се отнася и още една планина — Видлич,
от която, на наша територия попада малка площ.
Чрез Превалската и Дружевската седловина Западна Стара планина се
свързва директно съответно със Широка и Врачанска планина от Предбалкана.1
Западна Стара планина дава началото на няколко големи реки. От северните
склонове извират реките Лом, Цибрица и Огоста, а от южните започват Нишава и няколко големи притока на р. Искър - реките Искрецка, Габровница, Батулийска и др.
Пресичайки напречно Старопланинската верига, р. Искър е моделирала
най-величествения у нас пролом. Той е един не само забележителен и уникален природен феномен, но и място, където нагледно може да се види какви скали изграждат
корпуса на планината, да се „прочете" геоложката й история. Затова с право наричат
Искърския пролом люлка на българската геология. Той е безспорно най-големият и
най-привлекателният туристически обект — и като цяло, и в детайлите си, защото
тук се намират редица природни забележителности и феномени и много исторически
места. Те привличат голям брой туристи в Западна Стара планина. Спокойно може да
се даже, че всеки от нейните 14 дяла се отличава с неповторимо своеобразие и природна красота. Тук се издигат четири върха с височина над 2000 м. Налице са прекрасни
условия и възможности за развиване на всички видове туризъм, на пещерното дело,
алпинизма и ски-спорта.
Привлекателна е Западна Стара планина и с историческите събития, оставили паметни следи на много места из могъщите й гънки. Именно тук припламват едни
от първите искри на националноосвободителните борби — на Чипровското въстание
през 1688 г. Жив е споменът за хайдушки и бунтовни чети, за четата на Панайот Хитов
и Филип Тотю, за Ботевите четници, за героичните подвизи на братята освободители
и българските доброволци през 1877 — 1878 г. По тези места през 1876 г. по време
на Сръбско-турската война действува четата на Сидер Грънчаров. Светиниколският
проход е обкичен със славата на Сандровската и Шуменската доброволчески чети, на
отряда на капитан Паница, защитавали самоотвержено Съединението по

1
По редица белези Врачанска планина, подобно на Васильовска, заема
междинно (преходно) място между Балкана и Предбалкана.
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време на Сръбско-българската война (1885 г.). С това важно събитие от историята на
България, чиято 100-годишнина бе отбелязана през 1985 г., са свързани подвизите и
героизмът на младата българска армия при Мека Цръв, край Леща и Драгоман. Пак
тук, по тези стари бунтовни места, най-ярко гори и пламъкът на Септемврийската
епопея, 1923 г. През този старопланински дял минава историческият път на вождовете
на Септемврийското въстание Георги Димитров и Васил Коларов. Западна Стара планина е район на активни действия и по време на антифашистката борба 1941 — 1944
г. В различни части от територията й действуват партизанската бригада „Чавдар", Видинският отряд „Георги Бенковски", отряд „Христо Михайлов". През Западна Стара
планина минава и огнената диря на Втора софийска народоосвободителна бригада
Добре развитата пътна мрежа до селищата в планината и подножията й осигурява на туристите бързи, редовни и удобни транспортни връзки. Голямо улеснение в
това отношение създават жп линията и шосето през Искърския пролом, а също и шосетата, които прехвърлят главното било през Петроханския, Вършецкия, Витинския и
Ботевградския проход.
В Западна Стара планина има 15 туристически хижи с общ капацитет около
1000 места. Веднага трябва да се отбележи, че това е крайно недостатъчно спрямо
огромните туристически възможности, които предлага този старопланински дял, броя
на населението и селищата, които гравитират в туристическо отношение към него.
Хижната мрежа е твърде рядка, а повечето от хижите не отговарят на съвременните
изисквания. Въпросът за разширяването, обновяването и модернизацията на хижния
фонд в този район е твърде актуален, особено като се има предвид непосредствената
му близост до София.
В Западна Стара планина се намират и много ведомствени хижи, почивни
домове, комплекси, станции, профилакториуми. При по-добра организация и координация техният фонд може още по-рационално да се използува от туристите. В много
от по-големите селища и манастирите (Чипровски, Клисурски, „Седемте престола" и
др.) има уредени спални.

VII. 1. Светиниколска планина
Светиниколска планина е най-северозападният дял както на Западна, така и
на цяла Стара планина. Простира се между Белоградчишкия проход, който я отделя
на запад от Бабин нос на Предбалкана, и високия Светиниколски проход и долината
на р. Голема (ляв начален приток на Чупренска река), които я отделят на югоизток
от Чипровска планина. На север (североизток) границата с Предбалканските ридове
Ведерник и Чупренски венец е много ясно очертана от надлъжното „коридорно" понижение между селата Салаш, Върбово и Чупрене. За южна (югозападна) граница служи
долината на р. Търговишки Тимок (на югославска територия).
Главното било на планината непосредствено след Белоградчишкия проход
отначало има почти южна, а след вр. Расовати камък — югоизточна посока. Маркирано е от върховете Марин чукар - най-западния връх на Стара планина, Расовати
камък, Жребче, Ветрен, Зелениград, Бовче било, Берчина чука, Бяла вода, Голаш, Орлов камък (Орлов камин) — най-високия връх в Светиниколска планина, Хайдушки
камък1 (1721 м).
1

Погрешно смятан за най-висок връх на Светиниколска планина.
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Светиниколска планина се отводнява от реките Салашка — десен приток на
р. Арчар, Стакевска и отчасти от Чупренска — леви притоци на р. Лом.
Главната хидрографска мрежа отчленява три големи разклонения северно
от главното било: западно от долините на реките Коланска и Станци, между Коланска
и Станци и Големата (Стакевска) и между Големата (Стакевска) и Голема (Чупренска)
река.
В административно отношение територията на планината попада във Видински окръг.
Туристически хижи в Светиниколска планина няма.

VII.2. Чипровска планина и Язова планина
В по-стари източници този дял се обединява с Берковския под общото име
Чипровско-Берковски дял. Налице са обаче редица морфоструктурни и морфохидрографски белези, обуславящи относителната им самостоятелност.
Чипровска планина се простира между Светиниколския проход на запад и
седловината на главното било между Каца камък и Суровичница (югоизточно от вр.
Копрен). В този район е изворната област на Слатинска река, която заедно с Дългоделска Огоста е източната граница с Берковска планина. На север границата с Предбалкана (Широка планина) продължава от с. Чупрене в югоизточна посока през изразително понижение с развити къси долини — притоци на реките Чупренска и Лом, а след с.
Превала следва долината на Превалска река (Превалска Огоста).
Главното било на планината, с няколко дъговидни извивки, има югоизточна
посока. След Светиниколския проход те са маркирани от върховете Реплянска църква
(Остра чука), Обов връх, Миджур (2168 м) — най-високия връх на Чипровска планина, Мартинова чука, Голема чука, Трите чуки и Копрен.
От северните склонове на Чипровска планина водят началото си реките Голема (Чупренска), Лом (главен изворен приток е р. Бърза, която извира под вр. Миджур) и Огоста. За начало на р. Огоста се приема р. Найденица, която извира между
Мартинова и Голема чука. При гр. Чипровци тя приема десния си приток р. Андровица, а след него носи името Чипровска река и приема няколко къси притока. При с. Белимел Чипровска река събира водите си с Превалска река. В някои карти и източници
тази река (Превалска) се нарича направо Огоста, но правилното е Превалска Огоста
или само Превалска река. Тя води началото си под вр. Горно Язово и има за десни
притоци реките Левица, Реката и Орнички дол.
От най-източните части на Чипровска планина водят началото си и р. Копиловска Огоста (ляв приток на р. Дългоделска Огоста с начален приток Графска река) и
Слатинска река (също ляв приток на р. Дългоделска Огоста с начални притоци реките
Мисленица, Градски дол и Коритска).
Долините на реките Лом, Огоста (Чипровска) и притоците им, всечени дълбоко в планината, отделят в нея няколко големи клона. Най-западният от тях, между
Чупренска и Голема река (Лом), се отделя от вр. Реплянска църква.
Долината на Чипровска река, развита успоредно на главното било, отделя
втори мощен клон — Язова планина. На север тя е ограничена от долината на Превалска река. Билото й е маркирано от върховете Горно Язово (1573 м), Кукино равнище.
Остра чука, Яврова глава, Врански камък, Митова чука и др. На юг посредством силно
стеснено било, маркирано от върхо-
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вете Койчина чука и Гола глава, Язова планина се свързва с главното било на Чипровска планина при вр. Мартинова чука.
Между долините на реките Чипровска от запад и Копиловска (Дългоделска)
Огоста от изток се простира третият мощен клон на Чипровска планина. Той е увенчан от вр. Арачинска чука и Черни връх. Североизточно от Черни връх долината на
р. Помеждинска бара го разделя на два рида: североизточен — с върховете Божкова
чука, Криви камък, Червени камък и др., и югоизточен — с върховете Симеонова чука,
Шурданица, Остра чука и др.
В административно отношение територията на Чипровска планина е главно
в пределите на Михайловградски окръг, а малка част — във Видински окръг.
В Чипровска планина се намират ведомствената х. Кресна (80 места) и х. Копрен (42 места). Интересни туристически обекти са Чипровският водопад (Водопада),
историческият Чипровски манастир, Лопушанският манастир. В най-западната част на
Чипровска планина, в подножието на вр. Реплянска църква се намира кокетната ведомствена хижа на АПК — с. Чупрене. Около нея растат вековни ели и смърчове. За посещението им са необходими открити листове, а за х. Копрен достъпът е ограничен.
Основни изходни места за Чипровска планина са гр. Чипровци и селата Чупрене и Долни Лом.
Чипровци (3249 ж.). Въпреки че най-голям разцвет в Чипровския край рударството достигнало през средновековието, неоспорими доказателства свидетелствуват, че богатствата на планината били известни още от римско време. И до днес в поречието на Огоста се срещат рупи (древни римски изработки, свързани с рудодобива)
и плавища (за промиване на златоносни пясъци и чакъли). През средновековието тук
дошли саксонски рудари и не след дълго загърмели самокови, задимили видни, развил
се добивът на желязо, мед, олово и др. През XV—XVII в. селището се славело като
голям център на рудодобива,занаятите и търговията. Развило се и просветното дело.
Борбата за национална независимост била оглавена от Петър Богдан и Петър Парчевич. Отначало двамата патриоти разчитали на помощ от западните съседи
и папата. Осъзнали лицемерието, те завещали на потомците си да обърнат очи към
братята славяни на изток. През септември 1688 г. въстанието избухнало. Начело застанали Георги Пенчевич, Богдан Маринов, Иван и Михаил Станиславови. Въстаниците
се отправили към Кутловица (дн. Михайловград), но в м. Жеравица били нападнати
от войските на турския васал — маджарския граф Емерик Текели и били разбити. Останалите живи се укрепили в Чипровци, но скоро и тяхната съпротива била сломена.
Настъпили нечувана сеч и зверства. Повечето от половината население на Чипровци
и Чипровския край било избито. Въстания избухнали и през 1836 (Манчовата буна) и
1837 г. (начело с Върбан Пенев от близкото с. Белимел). Чипровчани участвували и във
Видинското въстание през 1850 г.
През XVII в. рударството, занаятите и търговията, както и самото селище
Чипровци западнали. По-късно, към XIX в., се развило килимарството, с което Чипровският край се слави и днес.
Скоро след Бузлуджанския конгрес, през 1895 г., в Чипровци се полагат основите на социалдемократическата партия и на три пъти — през 1902, 1919 И 1922 г.,
в сърцето на Балкана се вее знамето на комуната. През септември 1923 г. под ръководството на Александър Костов въстаниците завземат граничните казарми и постове и
се отправят към гр. Фердинанд (Михайловград). Част от въстаническите сили заемат
позиции по старопланинския хребет от вр. Миджур до с. Белимел, а трета част се стяга
за помощ към София, След кървавия погром на въстанието Чипровчани подпомагат
оттеглянето на
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бойците през границата и преминаването на неговите ръководители Георги Димитров
и Васил Коларов.
В годините на въоръжената антифашистка съпротива градчето дава шестима партизани, от които трима — Лика Рачин (от с. Железна), Младен Георгиев и Мирчо Иванов, загиват. От Чипровци са много ятаци и помагачи на партизанския отряд
„Христо Михайлов".
Днес Чипровци се развива като център на рудодобивна промишленост и геологопроучвателна дейност. Градчето е главен производител на прочутите Чипровски
килими. В Чипровци има туристическа спалня с 60 места.
Интерес за гостите на града представляват Шарената чешма — единственият паметник, оцелял след 1688 г., и църквата „Възнесение", строена вероятно през
1677 г. и разрушена по време на Чипровското въстание (годината на възстановяването
й не се знае). Югоизточно от града, в м. Калето, има останки от древна крепост.
Чипровски манастир „Св. Иван Рилски". Намира се на около 6 км североизточно от Чипровци, в самото подножие на Язова планина, по левия долинен
склон на р. Огоста. По сведения от една приписка на големия Чипровски книжовник,
патриот и родолюбец Петър Богдан, писана през 1640 г., се смята, че манастирът е
основан 700 г. преди това, някъде към X в. В летописа на манастира са отбелязани
много дати на погроми и пожари, на възстановяване, дати, свързани и с историческите
съдбини на този край.
Един извор в близост с манастира носи името Царев кладенец. Това се свързва с преданието, че по време на въстанието на Константин и Фружин тук се укривал
царевичът Константин. Именно по това време — 1404 г., е първото опожаряване на
манастира. Много ценни икони, книги и др. били унищожени и при второто разрушаване на манастира — по време на Чипровското въстание през 1688 г. Ето и следващите
страшни дати, запазени в летописа: през 1806 г. османлиите разорили светата обител;
през 1828 г. нови пожари я погълнали; за пети път това се случило през 1837 г. През
1876 г. по време на Сръбско-турската война четата на Панайот Хитов и Филип Тотю
водила жесток бой в околностите на манастира. След това четниците се оттеглили към
Сърбия, а османлиите посекли монасите и игумена, ограбили и опожарили манастира. Скоро след Освобождението Берковският окръжен съд под председателството на
народния поет Иван Вазов издава строга присъда — осъжда задочно на смърт виновниците за палежите и убийствата в Чипровския манастир.
През 1923 г. игумен на манастира е Иван Манев — с монашеско име Йоасаф. Този бунтовен духовник, бивш участник в Унгарската революция, не остава настрани от революционната вълна, обхванала този край през септември — разстрелян
е на площада в Чипровци заедно с група въстаници.
Сградите на манастира, с чардаци и арки, са в непринудена архитектурна
връзка с ниската църква, звънарницата и кулата, където в една ниша се съхраняват
кости на въстаници от Чипровския бунт. С интересна изработка се отличават дърворезбеният иконостас на олтара, някои икони, рисувани от копривщенския иконописец
Христо Енчев, параклисът — също със стенописи и икони, дело на неизвестен майстор. В манастира има стаи за туристи.
Лопушански манастир „Св. Йоан Предтеча". Намира се на крайречна,
тучна през лятото тераса на р. Дългоделска Огоста, недалеч от с. Георги Дамяново
(Лопушна), на 21 км от Михайловград. За историята му се знае съвсем малко, но
едва ли е била по-различна от тази на Чипровския манастир. Пък и на такова място
е разположен — открито, незащитено, долу в долината... Едва ли монасите оставали
настрани от бунтовете и въстанията в този раз-
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мирен край. Тук често идвал Иван Вазов — по времето, когато е бил председател на
окръжния съд в Берковица (1879—1880 г.).
Голям интерес в манастира представляват иконите — дело на самоковските
живописци Станислав и Никола Доспевски, художествената резба на олтарния иконостас — също дело на самоковски майстор, Стойчо Фандъков, релефите в каменния
градеж на църквата.
На 28 август 1923 г. населението от този край, дало на отечеството такива
синове, като Гаврил Генов и Георги Дамянов, събрало се на събор край манастира,
залепва зашеметяваща плесница на тогавашния министър-председател Александър
Цанков. Когато по едно време кървавият професор се опитва да произнася реч, всички
просто му обръщат гръб и запяват своите си песни — революционните. Казват, че тъкмо тогава Цанков предрича, че скоро Огоста кървава ще потече. Каква прозорливост
наистина! Не успява обаче професорът да прозре безсмъртието, което раждат кървите
и пламъците на Септември 1923 г.
В Лопушанския манастир също има стаи за туристи.

VII.3. Берковска планина
Берковският дял е най-големият в Западна Стара планина. Простира се югоизточно от седловината между Каца камък и Суровичница до Петроханската седловина, през която минава едноименният проход. Източната граница с Козница на север
следи долината на р. Бързия, а на юг границата с Понор е по долината на Гинска река
(Нишава). Северната граница минава по южната периферия на Бързийско-Ботунското
понижение между с. Гаврил Геново и Берковица. Южната граница е ясно очертана от
праволинейната долина на р. Височица, която я отделя от Видлич. Границата минава
по северната периферия на Годечкото понижение, а североизточно от Годеч — по долината на р. Нишава.
Главното било има югоизточна посока и е увенчано от върховете Добро
утро, Змиянец, Рога, Сребърна (Сребрен), Камара, Ком (2016 м — първенец на Берковска планина), Среден Ком, Малък Ком, Зелена глава, Гола глава. То е заравнено,
сравнително широко и покрито с високопланински пасища в района на върховете Добро утро, Змиянец и Камара и е силно стеснено и понижено от седловини в останалите части.
Южно от главното било на Берковска планина води началото си р. Височка
— извира от масива на вр. Ком. Между Ком и Малък Ком събира води Гинска река,
която след гр. Годеч се нарича Нишава.
Северно от главното било водят началото си реките Дългоделска Огоста
Златица и Бързия. Бързия и левият й приток Берковска река имат гъсто развита дендровидна мрежа, която силно и дълбоко е еродирала северните склонове на Берковска
планина. Изворният приток на р. Бързия е Кадийска бара, която идва непосредствено
източно от Петроханската седловина — откъм Козница.
От главното било към водосбора на р. Дългоделска Огоста се спускат поредица къси и стръмни разклонения — Къси рът, Любовица, Грагурчев рът, Яворов
преслап, Буков рът и др. От вр. Камара на север се отделя мощен клон, който при вр.
Момина могила се раздвоява от долината на р. Златица: левият рид — между реките Златица и Дългоделска Огоста, е маркиран от върховете Студен камък, Изворски
чукар, Голема глава, Градище, Койна чука, Калето и др., а десният — между реките
Златица и Берковска, от вр. Здравченица, Окопа, Бивало, Връв и др.
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Друго по-значително разклонение на главното било се спуска от вр. Малък
Ком към басейна на Берковска река. На него се издига вр. Клюндера. Между водосборите на Берковска река и Бързия са върховете Църкльовец и Кавлакова чука.
От масива на вр. Ком в южна посока се простира широко и силно удължено
разклонение, ограничено от долините на р. Височица и Гинска река (Нишава). То е
сложно разчленено от притоците им и от надлъжни (успоредни на главното било) понижения, които обособяват два успоредни на главното било хребета. От главното било
към първото понижение (Тръса и Етрополе) се спуска Краставец с Куратски връх. По
на запад се издигат Лисински връх и вр. Малка Лисина. Между понижението Тръса и
Етрополе от север и долината на Губешка река от юг се простира първият надлъжен
хребет. Той е маркиран от върховете Калено връх, Билото, Мошин камък, Чуката, Побиен камък, Бандерата и др. Южно от долината на Губешка река и северно от Годечкото понижение се простира вторият хребет, маркиран от върховете Големи дел, Големи
камък, Хайдушки камък, Доброглед, Печаник, Клокотиш, Плата, Вучи баба. На изток
той е рязко ограничен от дълбоко всечената долина на Зли дол — десен приток на
Нишава. Причисляването на този хребет към Видлич е погрешно. По геоструктурни
и морфоструктурни особености, както и по геоморфология той е по-близо до Понор.
Засега отнасянето му към Берковския дял е по-скоро по морфохидрографски особености и е до известна степен условно.
В административно отношение територията на Берковска планина се дели
между Михайловградски и Софийски окръг.
В Берковска планина се намират старата и новата х. Ком — с капацитет
съответно 45 и 120 места, х. Здравченица — 54 места, х. Малина — 35 места. За тяхното посещение е необходим открит лист. На Петроханския проход е старата х. Петрохан — 38 места. В гр. Берковица има туристическа спалня — 43 места.
Изходни пунктове за Берковска планина са градовете Берковица и Годеч и
селата Бързия и Гинци.
Берковица (17 108 ж.) се намира в северното подножие на Берковска планина. През нея струи бистрата Берковска река. Непосредствено северно от града се
издига Калето — естественият парк на града. По най-високата част на този хълм има
останки от крепост. Предполага се, че е построена от траките и унаследена от римляните. Смята се, че е използувана и по-късно. На мястото на днешния град вероятно
имало селище още през ранното средновековие, за което се споменава по времето на
цар Калоян. По-късно то било пограничен пункт на Срацимировото владение, чийто
център бил Видин. Незавидна участ му определила съдбата като проходно селище
през османското иго. По време на продължителните двегодишни сблъсъци между султанските войски и войските на отделилия се от империята видински владетел Осман
Пазвантооглу през 1800 г. селището било опожарено и разрушено.
През османското иго Берковица била кааза (околия) и важен административен, военен, занаятчийски и търговски център. Будното му население взело участие
във всички въстания в този район — от Чипровското до въстанията през първата половина на XIX в. През лятото на 1872 г. в Берковица дошъл Васил Левски. Градът е
освободен от руските войски на 19 декември 1877 г.
През 1897 г., само шест години след Бузлуджанския конгрес, будният социалист Димитър Филипов основава тук първата социалдемократическа група. Под
негово ръководство се организират социалдемократически групи и в някои от селата
на околията. Превръщането на Берковския край в една от най-ранните крепости на
социалистическите идеи у нас ярко се подчертава
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от факта, че през 1914 г. за народен представител тук е избран Георги Димитров, а
също и комунистите Камен Тошев и Марко Марков. През 1919 г. Берковската община
заедно с още 14 други общини в околията развява знамето на комуната.
През август 1923 г. в Берковската околия е образуван Щаб на революционните войски начело със Замфир Попов, Димитър Първанов и Власаки Алексиев.
В самия град е изграден революционен комитет, както и резервен комитет. Планът
за действие на революционните сили е разработен от Замфир Попов, Гаврил Генов
и Иван Пашов. На 21 срещу 22 септември Вършец въстава, а на 24 въстаниците превземат и Берковица. Два дни по-късно фашистките войски атакуват революционното
гнездо. Балканът дава закрила и на септемврийци, а долу в Берковско и поречието на
Огоста дълго вилнеят пожарите и нечуваните издевателства. В борбата против фашизма Берковският край дава много свидни жертви, между които е и Замфир Попов.
Днес Берковица се развива като модерен промишлен град. Същевременно
с това той е известен и като планински климатичен курорт с прилагане на балнео- и
плодолечение. От 1974 г. е обявен за курорт с национално значение. Около града има
много овощни градини, малинови насаждения, а полите на планината са покрити с
естествени кестенови гори.
Интерес за гостите на Берковица безспорно представлява музейният комплекс. Той се намира недалеч от централния мраморен площад (в Берковица е завод
„Мрамор", който произвежда различни изделия от прочутия разноцветен берковски
мрамор). В него се включват няколко възрожденски сгради, къщата музей „Иван Вазов" (открита през 1957 г.), етнографският музей (уреден през 1971 г.) и художествената галерия (открита през 1969 г.). Интерес представлява и строената през 1762 г.
часовникова кула — една от първите у нас.
В Берковица е уредена и музейна сбирка, проследяваща революционната
дейност на Емил Марков (1905—1943 г.) — роден и отрасъл в Берковица, член на ЦК
на БКП и на Централната военна комисия.
Петрохан (Петрохански проход). Най-високата точка на прохода — Петроханската седловина, отстои на 18 км от гр. Берковица, на границата между Берковска
планина, Козница и Понор.
Това е един от най-старите проходи на Балкана, използуван още от времето
на траките и римляните. На историческата местност Калето, източно от прохода, вероятно е имало отбранително съоръжение. През Петроханския проход минали римските
легиони от Сердика за Рациария (дн. с. Арчар). Смята се, че през 1403 г. Константин и
Фружин преминали оттук, за да дадат последен бой срещу османските поробители в
поречието на р. Височица под вр. Ком.
Малко преди Освобождението предприемчивият берковчанин Петър Ангелов построил тук хан, който дал името на прохода — Петрохански. През Петроханския проход по време на Руско-турската освободителна война минал дивизионът от
осетински казаци на княз Церетелев.
Преди да избухне Септемврийското въстание в Северозападна България, на
21 септември 1923 г. през прохода преминават ръководителите Георги Димитров, Васил Коларов и Гаврил Генов. Сегашният път през с. Гинци е нов. Пътят на вождовете
на въстанието или Историческият път минава източно от новото трасе, поддържа
се и има маркировка. Както е известно, тримата ръководители — членове на Главния
военно-революционен комитет, пътуват с автомобил, преоблечени и снабдени с фалшиви документи и открит лист като инженери. Те са придружени от Никола Агънски
— земеделец единофронтовец, определен за началник-щаб на Главния военно-революционен комитет. След като преминават през прохода, в м. Равнилото (Пала-
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та) те спират за почивка и правят първото заседание на щаба. Тук се решава и въпросът, накъде да се продължи — към Берковица или към Вършец. По настояване на
Гаврил Генов групата се насочва към Вършец. Преди Вършец ръководителите слизат
от колата и в м. Пакьовица се провежда второто заседание. Майор Агънски, охраната
и шофьорите продължават за Вършец с автомобила, за да установят връзка с партийната организация и да осигурят безопасността на Георги Димитров и Васил Коларов,
а Гаврил Генов продължава за Враца. Агънски, охраната я шофьорите са арестувани,
а Димитров и Коларов успяват да се укрият и се настаняват във вила „Незабравка"
— къщата на Донка Станчева. От Вършец на 23 септември двамата ръководители се
отправят за Фердинанд (Михайловград), където въстанието е вдигнато, а на 25 септември Димитров пристига в освободената Берковица.
Както е известно обаче, въстаниците от Берковица не успяват да завземат
Петроханския проход. Тук се окопава прогоненият берковски гарнизон, който междувременно получава подкрепление от София — една батарея и три планински оръдия.
По същото време предвидили опасността въстаници от Вършецкия край заемат позиции около вр. Тодорини кукли. На помощ на Берковица идват и бойци от Лопушанския район. На 26 септември фашистките отряди настъпват в три колони — на изток
към Тодорини кукли, на запад към Зелена глава и по централния път към Берковица.
Същата вечер Берковица пада в ръцете на фашистите.
На 21 май 1944 г. по пътя на подвига и безсмъртието към Батулия и Марина
мъртвина през Петрохан минава Втора софийска народоосвободителна бригада.
Днес Петроханският проход е коренно променен — няма го овехтялото ханче, изровения от дъждовете и прашен чакълен път. В централната част непосредствено
до асфалтовата лента на шосето синеят водите на голямо изкуствено езеро. Водите на
изравнителния басейн движат турбините на ВЕЦ „Петрохан" „Бързия" и "Клисура".
През 1958 г. за увековечаване на подвига на септемврийци е издигнат паметник — вляво от шосето в посока към Берковица, непосредствено срещу езерото. През
1963 г. на няколкостотин метра югоизточно оттук покрай Историческия път е издигнат
обелиск от бял врачански варовик с образите на Георги Димитров и Васил Коларов.
Наблизо е изградена и възпоменателна каменна чешма.
Петроханският проход е прекрасна зона за отдих и туризъм. Тук се намират
старата х. Петрохан, ресторант, павилион, бензиностанция, пощенска станция, вили,
постройки на горското стопанство и др. Наблизо в източна посока е новата х. Петрохан. На Петроханския проход ежегодно на 18 юни — рождената дата на Георги Димитров, се провежда голям събор. Оттук минават големите туристически походи „По
пътя на вождовете на въстанието", „По пътя на Втора софийска народоосвободителна
бригада", комсомолската щафета „Ком — Емине", зимният поход „Ком — Емине" и
др.

VII.4. Козница
Кознишкият дял се простира източно от Петроханската седловина и проход
и долината на р. Бързия. Северната граница на Козница е очертана от подножията на
стръмните й склонове към Бързийско-Ботунското понижение. Източната граница с
Врачанска планина минава през Дружевската седловина и се спуска по долините на
реките Бяла (десен приток на Ботуня) и Милановска (ляв приток на Искър). Южната
граница с Понор има по-сложен характер. От Петроханската седловина в югоизточна,
а после в
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почти източна посока тя криволичи през поредица от понижения и слепи долини. На
около 1 км южно от х. Пробойница границата се спуска в долината на едноименната
река и върви по нея до водослива й с Дружевска река.
Главното било на Козница в западната си част до м. Червената локва е широко, затревено и подчертано асиметрично. Върховете, които го очертават — Чамляку,
Тодорини кукли (1785 м), Зелени рид и Крушачки връх, са зигзагообразно изтеглени като полуострови в северна посока. Дори вр. Тодорини кукли, най-високият на
този дял, е откъснат от главното било чрез няколко седловини. Западните, източните
и особено северните склонове на тези върхове са стръмни и скалисти, инкрустирани
от скални гирлянди, зъбери, отвесни спусъци и откоси. Южните им склонове са заравнени, полегати и къси. Покрити са с пасища и бързо завършват към пониженията,
наредени като броеница южно от главното било.
След м. Червената локва главното било е силно стеснено и скалисто. То е
дъговидно огънато отначало на север — в изворната област на р. Пробойница (наричат я още Прибойница), а после на юг — в изворната област на р. Ботуня. Маркирано
е от върховете Калугерска кукла, Равната кукла, Малък Щавеляк, Голям Щавеляк,
Кривото дърво. Източно оттук главното било отново се разширява и губи характерната си монолитност. Това е пряко свързано с разпространението и окарстяването на
карбонатните седименти. По тези важни геоморфоложки белези тази част от Козница,
североизточно от долината на р. Пробойница, се приближава много към Понор и Врачанска планина, където карстовите форми са главен елемент от релефа. По-забележителни върхове от главното било са Смильова могила (на югоизток се издига още един
връх със същото име), Жалова могила, Лиса могила, Червената кукла, Янева глава,
Голема поляна и Гарванец.
От северните склонове на Козница събират води десните притоци на р.
Бързия, а между вр. Тодорини кули и Дружевската седловина е развит обширният
водосборен басейн на р. Ботуня. Главен изворен приток на Ботуня е Стара река, която
извира между вр. Тодорини кукли и вр. Зелени рид. Главен ляв приток е р. Раковица, а
десен — Бяла река. На юг е дълбоко всечената долина на р. Пробойница — ляв приток
на Искър. Южно от главното било са характерни множество къси и слепи долинки,
които завършват във валози с губилища или временни езера — Перачката бара, Орловата бара, Бежанлийска бара, Воденичната река и др. Тези рекички са разделени от
къси вододели, увенчани от интересни по морфология върхове — Градите, Средния
връх, Горния връх, Връшника, Долния връх.
В Козница се намират новата х. Петрохан — с капацитет 120 места; х. Бялата вода — 68 места; х. Пробойница — 100 места. Интересни туристически обекти са
още Клисурският манастир (има спалня за туристи), Лакатник с Лакатнишките скали
и алпийския заслон, изворът Житолюб и др.
В административно отношение територията на планината попада в Михайловградски и Софийски окръг.
Основни изходни пунктове са Петрохан, с. Бързия, Клисурският манастир,
с. Спанчевци, гр. Вършец, с. Дружево и гара Лакатник.

VII.4.1. Петрохан — х. Петрохан (новата) (30 мин)
Маршрутът е част от похода Ком — Емине. Новата х. Петрохан се намира на около 2 км югоизточно от Петроханския проход.
Тръгва се по асфалтирано
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шосе в югоизточна посока южно от изравнителното езеро, минава се
покрай сградата на горското стопанство, пощата и други постройки
и само след 8—10 мин се стига до паметника на Георги Димитров и
Васил Коларов. В непосредствена близост са възпоменателната чешма и паметникът на убит въстаник. При чешмата шосето (всъщност
това е Историческият път) се напуска и се тръгва наляво, в почти
източна посока по ясно очертана и маркирана пътека през гората. С
леко изкачване за още толкова време (общо 15—20 мин) се излиза в
долния край на наклонена поляна. Тя се пресича косо, в лека югоизточна посока и се навлиза в стройна иглолистна гора, сред която е
хижата.
Новата х. Петрохан е построена в съвременен архитектурен стил. Има 120 места с всички удобства, централно отопление,
вътрешни санитарни възли, ресторант, зала. В специално помещение е уредена музейна сбирка, запознаваща с героичното минало на
Михайловградски окръг и Петрохан. До хижата идва и асфалтиран
път — разклон от Историческия път. На 300—400 м югозападно се
издига вр. Калето.
VII.4.2. X. Петрохан — х. Пробойница (4,30—4,45 ч)
Маршрутът е част от похода Ком — Емине. От хижата се
тръгва в източна посока през поляна, обрасла с хвойна, или на североизток през гората и се излиза над горския пояс. Над него, траверсирайки високо южния скат на главното било, върви път, доста
каменист на места. По пътя на изток се минава покрай малка кошара
(15 мин), а след още 10—15 мин се излиза на широка седловина в
западното подножие на вр. Чамляку. Продължава се на изток, като
се подсичат южните му тревисти склонове. Билото постепенно се
разширява, покрито с тучни през лятото пасища и много боровинки.
На юг се очертават понижения, чиито дъна са изпъстрени от губилища (понори). В тях завършват редица слепи долинки, които водят
началото си южно от главното било. След около 50 мин (общо 1,25
ч) се достига до самотно стърчаща върху заравненото тревисто било
канара, висока 6— 7 м. Оттук в североизточна посока се открива панорама към скалистия хребет на вр. Тодорини кукли. В същата посока се отделя ясно очертана и маркирана пътека, по която за около
30 мин се изкачва вр. Тодорини кукли. Тази пътека всъщност подсича
западните склонове на върха и северно от него се
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раздвоява — лявата слиза (север-северозападно) към Клисурския манастир, а дясната води на североизток към Вършец и Спанчевци.
Както всеки личен връх от Балкана и Тодорини кукли народът ни е свързал с легенди и предания. Една от тях вълнуващо
разказва за смелата, красива българска девойка Тодора, предпочела
смъртта пред бейския харем. Популярна е и друга легенда. Тодора се
хваща на бас, че ще се качи среднощ на върха и ще изпреде една къделя (кукла). Тя се качила, забила хурката, изпрела къделята, но като
рекла да стане, престилката й била закована от хурката. Изплашена,
Тодора дръпнала по-силно престилката си, хурката се откачила и момата политнала от скалите.
Основната пътека продължава на изток. За около 15 мин се
преодолява заобленото тревисто гърбище на главното било южно от
Тодорини кукли. Оттук се открива широка панорама на запад към
масива на Ком и на юг към Понор. На изток е скалистата драперия,
която опасва северните скатове на вр. Зелени рид и Крушачки връх.
Следва леко и приятно спускане в изток-югоизточна посока през затревен терен, изпъстрен тук-там с интересните образувания каменни
венци и каменни рози — с диаметър до няколко метра, изградени от
плочести скални късове във формата на обръч. При венците те затварят в средата петно от землеста маса, а при розите землестата маса
липсва. Това са типични периглациални форми и в този дял на Стара
планина (а и изобщо в Западна Стара планина) досега не са описвани. Обикновено те са характерни за високите алпийски региони на
Рила и Пирин. За около 15 мин (общо 2,10 ч) се слиза на седловината
западно от вр. Зелени рид. Пейзажът на север е много близък до този
на Северния Джендем в Калоферска планина. Ниско долу се вижда
и Вършец, а на юг и югоизток — Понор и наподобяващите бастиони
върхове Връшника, Горния и Долния връх.
Продължава се на изток по път през значително заравнен
терен — класически фрагмент от денудационна повърхнина. Пресичат се южните полегати склонове на Зелени рид, а след това — и на
Крушачки връх, и за 1 ч (3,10 ч) се стига Червената локва — малко копановидно понижение върху главното било, в което се задържа
вода. Името идва от червеникавия цвят на долнотриаските скали, които изграждат тук билото на планината. Народното умотворение не
е отминало равнодушно и тази местност — има легенда за цвета на
водата.
От Червената локва пътеката леко повива на североизток
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и след 500—600 м започва да се спуска на изток към изворите на р.
Пробойница. За 15 мин (3,25 ч) се стига до каменен заслон близо до
границата на гората. Тази местност се нарича Врелото или Дяволския проход. Всъщност проходът, по-точно превалът, е седловината
непосредствено западно от вр. Калугерска кукла, който се издига на
главното било и ясно се вижда оттук. Това място е възлово и при
мъгливо време трябва много да се внимава. Оттук вляво (на изток)
се отделя пътеката за х. Бялата вода, а вдясно, близо до заслончето
има извор с вода за пиене. Пътеката за х. Пробойница (дясната) продължава косо и навлиза в горския пояс. Пресичат се няколко потока с
малинак около тях — десни притоци на оформената вече р. Пробойница (върви се високо по десния й долинен склон), и след 10 мин се
излиза на сечище (общо 3,35 ч). През сечището за още 10 мин, сред
буков подраст, млади фиданки от клен, борчета, малинак и ягоди се
слиза на чакълиран горски път при стара рампа за товарене на трупи
и полуразрушен заслон за добитък (общо 3,45 ч). По пътя се върви
десетина минути, след това се изоставя и се продължава по маркирана пряка пътека през букова гора, сечище и пак гора. След 5 мин
отново се излиза на пътя (4 ч). Достига се мост, по който се минава
на левия долинен склон. След 15 мин има втори мост. След още 15
мин по пътя се стига до горски бараки и сеновал, а след 7—8 мин се
излиза в района на хижата (общо 4,30—4,45 ч).
Хижа Пробойница се намира на левия долинен склон на реката. Новата сграда (завършена през 1977 г.) е водоснабдена, електрифицирана, с вътрешни санитарни възли. Около нея има построени десетина бунгала. Капацитетът на хижата е 100 места.
Този маршрут, както и маршрутът до Лакатник е свързан с
бойния път на Втора софийска народоосвободителна бригада, която
минава по тези места на 21 и 22 май 1944 г.
От този маршрут има вариант — към х. Бялата вода или с.
Дружево. От каменния заслон около изворите на р. Пробойница се
продължава на изток, по лявата пътека. Тя е също маркирана. С леко
изкачване или по хоризонтал се подсичат южните гористи склонове
на върховете Калугерска кукла, Равната кукла, Малък Щавеляк, Голям Щавеляк и Кривото дърво. Пресичат се няколко потока — леви
притоци на Пробойница. За около 1,15—1,30ч (общо 4,30 ч от х.
Петрохан) се стига на обширни поляни и кошара южно от вр. Кривото дърво. Продължава се на изток и след 15—20 мин (4,45— 4,50 ч),
траверсирайки южните склонове на вр. Смильова мо42

гила1, се стига в югозападните му поли при Хайдушкото кладенче —
превърнато сега в каменна чешмичка. Възпоменателен надпис сочи,
че по тези места минала четата на Панайот Хитов и Филип Тотю. Тук
тя бивакувала за кратко време. Това място е също възлово — оттук на
югозапад се отива за х. Пробойница (маршрут VII.4.6).
От Хайдушкото кладенче Пътеката завива на север, след
това на североизток и само за 15 мин достига седловината западно
от вр. Жалова могила. На юг, в подножието на Смильова могила се
вижда огромен валог, в чието дъно блестят водите на няколко езерца.
Това място също е възлово. На изток, минавайки южно от вр. Жалова
могила, води път, който над дружевските махали Осеноравен и Дело,
южно от вр. Янева глава за 1,30—1,45 ч стига до с. Дружево (3,15—
3,30 ч от Дяволския проход, 6,30—7 ч от х. Петрохан). Другият (ляв)
път заобикаля вр. Жалова могила от север, промъква се надлъжно
през плитка долинка в североизточна посока и достига седловината в южното подножие на вр. Лиса могила. Оттук на север за около
1 ч се слиза до х. Бялата вода (3,10—3,25 ч от Дяволския проход,
6,30—6,45 ч от х. Петрохан). Отсечката от Лиса могила до х. Бялата
вода е подробно описана в обратен вариант (маршрут VII.4.6).
VII. 4.3. Клисурски манастир — вр. Тодорини кукли
(3,15—3,30 ч)
Клисурският манастир е разположен в северното подножие
на Козница. Отстои по шосе на 12 км югоизточно от Берковица, на 7
км източно от с. Бързия (чието старо име е Клисура, откъдето идва и
името на манастира), на 11 км югозападно от Вършец и на 7 км (по
пряк път на 2,5—3 км) от с. Спанчевци. Има чудесно местоположение на фона на стръмните гористи склонове и покритите с гори и
ливади подножия, окъпани от бистри рекички, които бързат надолу,
за да образуват р. Врещица. Манастирските сгради и близкият ресторант са оградени от вековни борове, липи и кестени.
Сегашният манастир „Св. Кирил и Методий" е приемник на
много древна обител, основана още през първата половина

1
Тук има два върха с това име. Този, за който става дума по-горе, е на
главното било, северозападно от Хайдушкото кладенче и е покрит с букова гора.
Другият — точно в противоположна посока, е оголен.
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на XIII в. При нашествието на османлиите манастирът оцелял, но
през XV в. бил изпепелен, за да възкръсне отново едва през 1742 г.
Средствата за това дали будните балканджии от близкото село Клисура. Ново нещастие сполетяло манастира през 1789 г., но най-голямото било през 1862 г. На 24 май палачът на този край — берковският паша Юсуф бей, нападнал манастира, при което били посечени
над 100 богомолци. Монасите били живи изгорени заедно с манастирските сгради. Само пет години по-късно обаче подножията на
Тодорини кукли пак чули песента на манастирското клепало.
Сега манастирът е напълно реставриран и обновен. В него
има спалня за туристи.
От манастира се тръгва в югоизточна посока покрай овощни
градини и се пресича канал. В същата посока от север и изток се
заобикаля ниското връхче Дедина могила, и се излиза южно от него
на широката седл. Зеленище (30 мин). Ниско долу на североизток се
вижда с. Спанчевци с издигащите се на запад върхове Елин кръст и
Бърдачевица. На югоизток е вр. Калето, а на юг, през долината на р.
Раковица се издига вр. Късмата чука.
Оттук в юг-югозападна посока започва продължително и на
места доста стръмно изкачване по вододела между р. Раковица от
изток и водосбора на р. Врещица (а по на юг — на р. Ширине) от
запад. На няколко места обаче пътеката поляга на полянки и седловини, давайки възможност за отмора. Първата стръмнина започва
непосредствено южно от седловината и по нея за около 40 мин (общо
1,10 ч) се изкачва в м. Славчевица. Следва ново изкачване — отначало в почти южна, а после в западна посока, след което се излиза на
седл. Гроба (1,30 ч). Дотук се измъква още една пътека, идваща от с.
Спанчевци по долината на р. Раковица.
От Гроба пътеката се насочва право на югозапад и за малко
по-малко от час (общо 2,10—2,20 ч) излиза на заравнена площадка.
(До това място откъм Клисурския манастир може да се дойде и по
друга пътека за почти същото време. От манастира в югозападна посока се изкачва ридът Дълги дел — вододел между приточната мрежа на р. Врещица и р. Ширине. След това, държейки самото било,
следва изкачване в югоизточна посока през Дългоделска поляна и
вр. Брусница.) Идва нов стръмен участък, сполучливо наречен от
местното население и туристите Сбери душа. След това се стига до
продълговата поляна с малка кошара и маркировъчен стълб. Под нея
в гората е изворът Еленков кладенец
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(2,40—2,50 ч). При Еленков кладенец идва и друга пътека откъм с.
Спанчевци и гр. Вършец (кв. Заножене).
След Еленков кладенец пътеката се измъква над горския
пояс току под Куклите. Вдясно (на запад) води началото си р. Ширине, а над нея се извисява вр. Скацалата. Западните склонове, към
които води пътеката, са по-полегати, покрити с хвойна и боровинки.
Източните са скалисти и стръмни, с отвесни скални пасажи и стърчащи канари.
След изкачването на вр. Тодорини кукли (най-високия връх,
наричан още Голямата кукла — за разлика от Малката и Средната
кукла) може да се продължи на юг към маркировката на главното
било, която се достига за 20—30 мин. В зависимост от целта на излета оттук може да се продължи на запад към х. Петрохан и Петроханския проход (1,30—2 ч) или на изток към х. Пробойница (3 ч) или х.
Бялата вода (4,30—5 ч).
VII.4.4.Гр. Вършец (кв. Заножене)— вр. Тодорини кукли ( 4 ч)
Вършец (7000 ж.) е разположен в китно долинно разширение (неправилно наричано котловина) на Стара река. Селището е основано през XVII в. Лечебните свойства на минералния извор били
известни от 1850 г., но системното им използуване започва след 1910
г. През 1911 г. тук е основан работнически социалистически кръжок,
а през 1918 г. — група на БРСДП (т. с). По време на септемврийската
епопея 1923 г. тук пристигат вождовете на въстанието Георги Димитров, Васил Коларов и Гаврил Генов. Димитров и Коларов се укриват във вила „Незабравка" — къщата на Донка Станчева, съпруга на
починал учител антифашист. Същата нощ, 21 срещу 22 септември,
Вършец въстава и е един от центровете на въстанието в Северозападна България.
Вършец е национален курорт, един от най-големите и посещаваните балнеоложки и климатични курорти у нас, известен и с
добре уредените обширни паркове.
От Вършец до кв. Заножене (3 км) се отива с автобус на
градската мрежа. По централната улица в югозападна посока се излиза в м. Градището, където Стара река и р. Ладровица са разстлали
големи наносни конуси. Пролувиалните материали подобно на залив
се вклиняват значително навътре в планинския склон. Точно на запад
се издига вр. Калето.
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Върви се по шосе срещу течението на Стара река, по левия й
долинен склон. Право на юг се възправят Крушачки връх и вр. Зелени рид. След първите два завоя на шосето долината бързо започва да
се стеснява. Подир следващия остър завой се стига да водослива на
р. Ролкова. Стотина метра по-нагоре (на югозапад) е водосливът на р.
Драгиева бара. Това е м. Зелени дял — по името на хребета, който се
спуска откъм Зелени рид (1,30 ч от кв. Заножене). Тук има сгради на
горското стопанство, които могат да се използуват при лошо време.
Пресича се коритото на Стара река в западна посока и се
тръгва по пътека срещу течението на Драгиева бара. Върви се около
45 мин (общо 2,15 ч). След това започва изкачване по левия долинен склон, към вододелния Поповски рът. Той дели Драгиева бара от
Ладровица (Раковица). Пътеката е доста стръмна и почти в западна,
а за кратко време и в северна посока през букова гора извежда на поляната Попово торище. След това тя завива на юг и се измъква над
горския пояс, достигайки седловината между Средната и Голямата
кукла (3,15—3,30 ч). Склонът е изпъстрен със стърчащи, високи
20— 25 м канари и зъбери. Продължава се на юг по скалистото било
през хвойна и боровинки и се изкачва вр. Тодорини кукли.
Излетът може да продължи на юг към главното било (респективно към х. Петрохан и Петроханския проход или към х. Пробойница и х. Бялата вода) или да се слезе през Еленков кладенец към
Клисурския манастир, с. Спанчевци и Вършец.
VII.4.5. Гр. Вършец — х. Бялата вода (7 км, 1,30 ч)
От гр. Вършец до х. Бялата вода води асфалтирано шосе, което се отделя малко преди да се стигне до кв. Заножене. То пресича
Стара река и покрай вилни зони и ливади стига до хижата (7 км).
Почти за същото време (1,15—1,30 ч) до хижата се отива и по пряката маркирана пътека. Тя тръгва от парка в южната част на курорта,
минава през Иванчова поляна и в общи линии следва на юг коритото
на р. Бащица.
Хижа Бялата вода е разположена в едноименната местност
в ниските гористи подножия на вр. Червената кукла. Хижата е електрифицирана и водоснабдена, с вътрешни санитарни възли и ресторант (в отделна сграда). Около нея има няколко кокетни бунгала.
Капацитетът й е 68 места.
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VII.4.6. X. Бялата вода — х. Пробойница (3—3,15 ч)
От хижата се тръгва в почти южна посока по широка и добре
маркирана пътека, която следва левия долинен склон на р. Бащица.
След около 15 мин се стига да водослив, откъдето пътеката завива
леко на изток и пресича коритото на потока. След десетина минути тя прави рязък завой (почти на 180°), след което поема отново в
южна посока нагоре по склона. След още 15 мин (40 мин) пътеката
извежда на малка поляна, южно от която издига стръмни склонове вр. Лиса могила. От поляната пътеката поема на запад и за още
15 мин през букова, а след това през млада борова гора извежда на
седловината южно от вр. Скравенико. Следва около 20 мин стръмно
изкачване в югоизточна посока и се излиза на главното било непосредствено южно от вр. Лиса могила (общо 1,15 ч). Оттук по широк
горски път се продължава в югозападна посока по склона на плитка
долинка. Подсичат се северните склонове на вр. Жалова могила и се
излиза на седловината между него и Смильова могила (1,45 ч). Право на юг, в подножието на другия връх Смильова могила се вижда
дълбок валог, в чието дъно блестят няколко езерца. Оттук на изток
продължава път за с. Дружево и х. Пършевица. За х. Пробойница се
тръгва по маркиран път в югозападна посока и след десетина минути
(1,55 ч) се стига краят на стара букова гора. След още 5 мин на юг се
достига Хайдушкото кладенче ( 2 ч) — в непосредствена близост до
разклона (на запад) за Дяволския проход и х. Петрохан. Оттук следва
продължително (около 1 ч) спускане към долината на р. Пробойница.
Пътеката (на места тесен коларски път), е ясно очертана, но със съвсем рядка маркировка. Тя следва високите части на десния долинен
склон на ляв безименен приток на р. Пробойница. Минава се покрай
извор с дървен чучур (20 мин от Хайдушкото кладенче, общо 2,20 ч),
после покрай крайните къщи на една от най-високите Губиславски
махали (още 20 мин, общо 2,40 ч), след което за 30 мин по преки
пътеки се слиза до х. Пробойница.
VII.4.7. X. Бялата вода — х. Пършевица (7 ч)
Маршрутът обхваща най-източната част на Козница и найзападната част на Врачанска планина.
От х. Бялата вода през моста над р. Бащица се тръгва по маркирана пътека, която върви по къса долинка в изток-севе47

роизточна посока. Тя следва левия долинен склон. След 15 мин пътеката се прехвърля по десния долинен склон, минавайки покрай изоставена едноетажна сграда. Оттук, главно в източна посока, започва
продължително изкачване ( 1 ч) на серпентини през смесена (бук и
бор) гъста гора. Изкачването завършва на тревиста седловина между
вр. Червената кукла на юг и вр. Каменна стърга на север (1,15 ч). Продължава се в юг-югоизточна посока през разредена стройна букова
гора и след 10 мин (1,25 ч) се стига до просторна поляна — валог с
няколко понора. Поляната се пресича надлъжно в югоизточна посока
и се достига плосък и нисък вододел (1,45 ч). Тук се хваща черен камионен път, по който в почти източна посока се слиза във валог, чието
дъно е нашарено от понори (1,55 ч). В южна посока се отклонява път,
който след няколкостотин метра се свързва с пътя х. Пробойница — с.
Дружево. Право на изток от валога се издигат две плоски връхчета,
разделени от плитка седловина. Южното връхче се казва Янева глава.
Пътят се промушва през седловината и слиза на заравнено стъпало
(2,10—2,15 ч), откъдето като на длан се вижда с. Дружево. На юг са
куполът на Ржана с вр. Козница и Щадимо, Голема планина с Чукава
и Издремец. До селото се слиза за около 20 мин (общо 2,35 ч).
Село Дружево има редовна автобусна връзка с Миланово и
гара Лакатник, а източно от него (2,5 км) през Дружевската седловина минава Вършецкият проход — с редовни автобусни линии от и за
Вършец. Северно от селото надигат чела върховете Голема поляна и
Гарванец.
Продължава се на изток по асфалтирания път за Дружевската
седловина през мах. Турица (20 мин) и покрай, бунгалата на „Есперанто" се стига до прохода (3,10 ч). Оттук на юг шосето води към с.
Миланово (с разклон за Враца) и Лакатник, а на север — към Вършец. Точно на изток се вижда стръмна, добре маркирана пътека. По
нея, минавайки високо над Мошатски дол, покрай извора Мошата и
кошара, се стига до шосето Миланово — Враца за около 1 ч (4,10 ч).
Тръгва се по шосето на изток, но се върви само 5—6 мин. Преди да
завие на юг, то се напуска и се тръгва покрай дървени електрически
стълбове (има и маркировка). Отново се излиза на шосето в м. Коритата (4,50 ч). Тук има две каменни чешми с корита — едната под,
другата над шосето. От Коритата то прави няколко остри завоя, преди
да излезе на превала. Тези завои се пресичат по пряка пътека в североизточна посока. Излиза се на превала югоизточно от вр. Виля глава
(5,10 ч). Тук шосето прехвърля билото на Врачанска планина и спу48

скайки се по северните склонове към Леденика и Враца, минава съвсем близо (1,5 км) от х. Пършевица, за която има и разклон.
Маркировката продължава в почти източна посока, към оголеното каменисто и окарстено главно било на Врачанска планина.
След около 25 мин изкачване (5,35 ч) се достига билото. Оттук на
изток се вижда близкият вр. Пършевица, а по-нататък е Бегличка могила. На запад се вижда почти цялото било на Козница с вр. Тодорини кукли. Продължава се на изток през силно окарстен район, малко
северно от главното било покрай стълбова маркировка. Тя минава
през самия вр. Пършевица (при мъгла за препоръчване е да не се отклонява от нея). Малко преди върха се отделя ясно очертана пътека,
която заобикаля от юг по хоризонтал и отново извежда на стълбовата
маркировка — източно от вр. Пършевица, на широката седловина
между него и вр. Бегличка могила. Тя е осеяна с много валози, понори, карови полета и езерца (6,20 ч). Оттук лесно и бързо може да се
изкачи вр. Бегличка могила
Пътеката слиза косо в североизточна посока. До х. Пършевица се отива за 30—40 мин (общо 6,50—7ч).
Хижата е разположена в северозападното, покрито с букови
гори подножие на вр. Кръстанова могила. Електрифицирана е, водоснабдена, с вътрешни санитарни възли. Капацитетът й е 70 места.
В околностите има удобни терени за ски. По шосе отстои на 25 км
от Враца.
VII.4.8. X. Пършевица — с. Зверино (3 или 4 ч)
Чрез този маршрут може да се направи връзка с Ржана.
От хижата се тръгва в югоизточна посока през гората и за 5
мин се излиза в долния край на ски-пистата — широка просека по
склона на вр. Кръстанова могила. Покрай пистата се изкачва върхът
и се продължава по билото, по стълбовата маркировка, която през
вр. Бук води към х. Околчица. Минава се покрай вр. Додил, м. Кюлтина падина и се стига до вр. Ушите (1 ч от хижата). След 10 мий
се излиза на седловината, където минава въжената линия от стария
рудник „Плакалница". След още няколко минути на изток се стига и
основната седловина между вр. Ушите и вр. Бук, откъдето към рудника се спуска еродиран път. Мина „Плакалница" влиза в историята
на революционното работническо движение с голя49

мата стачка (36 дни), организирана и ръководена лично от Георги
Димитров.
Продължава се по пътя в почти южна посока и само след
няколко минути се стига до широка билна поляна. Вдясно, на запад,
се виждат железните стълбове на въжената линия. От поляната до с.
Зверино може да се слезе по три варианта.
Първият вариант (2,30 ч) изисква да се продължи по пътя
в югоизточна посока. Минава се през втора поляна, оградена с млада
борова гора. Все по пътя се стига до Остра могила. Тук пътят се
изоставя и по добре очертана пътечка вдясно (по посока на движението) се изкачва могилата. Излиза се точно над скалния венец Жилата.
Оттук следва спускане към Искърския пролом по склон, обрасъл с
буково-габърови издънки. След около 15 мин от Жилата (общо 2 ч)
се стига в м. Дедковец, където блика изворче и има кошара. От Дедковец се изкачва източният склон на долинката и по добре очертана
пътека, пресичайки последователно две дерета, се слиза в Сивковец — първата махала на с. Зверино. По черен път се продължава до
самото село.
По втория вариант (около 2ч) се продължава на изток по
път, прокаран във връзка с геологопроучвателни работи. Траверсират
се от юг склоновете на вр. Бук и за около 30 мин (общо 1,30—1,40ч)
се стига до основите на стари сондажи. Оттук по добре очертана пътека в южна посока, през букова гора, се слиза в с. Зверино.
Третият вариант е най-продължителен, но най-интересен.
От вр. Ушите се продължава на изток по маркировката за х. Околчица. Подсича се от север вр. Бук и се продължава през окарстен
район. Скоро билото става доста асиметрично — северните склонове са полегати, а южните са очертани от отвесни откоси и венци.
Следвайки билото, се стига вр. Маркова могила, а след това плоското
връхче Яворец. Оттук в почти южна посока, по източния вододел на
р. Златица се слиза в с. Зверино. На няколко пъти се минава покрай
кошари, а преди селото — през ниското връхче Бежанова могила.
Село Зверино е изходен пункт за Ржана.
VII.4.9.Гара Лакатник — х. Пробойница (15 км, 3,30—4ч)
Лакатник е един от най-привлекателните кътове на Искърския пролом, някогашно любимо място за краткотраен отдих. Не е
толкова далеч времето, когато през летните дни
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специалните излетни влакове изсипваха стотици излетници. Тук се
събираха по 2000—3000 излетници за един неделен ден. Замърсяването на искърските води обаче намали потока от туристи. Сега
гара Лакатник има значение по-скоро като изходен пункт за хижите Пробойница и Тръстена. Лакатнишкият район се посещава вече
главно от алпинисти и пещерняци.
Лакатнишките скали, извисили отвесите си по левия долинен склон, са люлка на българския алпинизъм. За първи път те
стават обект за скално катерене през 1931 г. През 1938 г. алпинисти
от секция „Орлово гнездо" на БАК построяват кокетното алпийско
заслонче — до него могат да стигнат само алпинисти. Лакатнишките
скали и днес са предпочитан тренировъчен обект за скално катерене.
Те са в списъка на защитените местности.
В подножието на Лакатнишките скали, в близост с шосето
и леглото на р. Искър блика изворът Житолюб. До него има малък
ресторант, крайпътен парк и езерце. Оттук тръгват пътеките (подсигурени на много места с парапети) за поляната под алпийския заслон. На тази поляна, където обикновено се разполагат трениращите
алпинисти, беше издигнат кокетен заслон — сега полуразрушен от
злосторници.
Високо над Лакатнишките скали се вижда паметникът на
септемврийци. След разгрома на въстанието през 1923 г. оттам фашистките палачи хвърлят в пропастта въстаниците Милан Петров
(родното му село сега носи неговото име — Миланово), Йордан Куртев от Сливен, Стефан Трифонов от Варна и Димитър Бояджиев от
Враца. На 22 май 1944 г. през гара Лакатник преминава Втора софийска народоосвободителна бригада.
От гара Лакатник през въжения мост над р. Искър се излиза
на шосето София—Мездра в близост с извора Житолюб и ресторанта до него. Тръгва се в посока към София и след като се мине мостът
над Пробойница при най-долната махала на с. Губислав, се напуска
главният път. Тръгва се по шосето, което се отклонява на север, а
след няколко километра — на запад по долината на р. Пробойница
с накацалите около нея къщи на с. Губислав. След геологопроучвателния обект шосето с няколко остри серпентини излиза високо по
левия долинен склон на Пробойница и го траверсира почти по хоризонтал, като минава през поредица махали на Губислав и пресича
множество стръмни потоци — леви притоци на реката. След последната мах. Мачище шосето отново се приближава
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до реката, пресича я и след около 500 м достига сградите на горското
стопанство. След тях, оттатък реката е х. Пробойница.
Маршрутът е част от похода Ком—Емине (в обратна посока).

VII. 5. Понор
Южно от Кознишкия дял се простира обширна платовидна област, известна
под името Понор. Западната й граница минава през Петроханската седловина и долината на Гинска река (Нишава), а на изток е ограничена от р. Искър. Южната граница
следи меридионалните долини на Искрецка река — ляв приток на Искър, и Шумска
река (Шумско понижение) — ляв приток на Нишава. Двете реки са разделени от нисък
и плосък вододел.
Морфохидрографските особености на Понор са силно повлияни от специфичния геоложки стоеж — голямото разпространение на триаски и отчасти юрски
варовици и доломити и силното им окарстяване. В тази част от Стара планина карстовите процеси и форми имат класическо развитие. Това е дало и името на планинския
дял, проучен основно на времето от географа проф. Жеко Радев — първия български
геоморфолог. Повърхността на Понор изцяло е заета от големи ували и валози, понори, въртопи и карови полета. Повърхностният отток, обикновено с временен характер,
се осъществява по слепи долинки — също неделим елемент от морфологията на Понор, които най-често завършват в губилища. Местното население ги нарича магарешници. Само в южните и източните окрайнини на планината са развити къси долини
със сравнително постоянен отток — леви притоци на Искрецка река или на р. Искър.
Между тях е и р. Скакля, на която се намира едноименният водопад, най-високият в
Западна Стара планина, четвърти по височина в Стара планина (след Райското пръскало, Големия Джендемски водопад и Сухото пръскало).
В Понор се образуват и множество временни езерца. Някои от тях не пресъхват, особено през по-дъждовните години. На много места бликат извори, наричани
от тукашните хора врела.
В Понор се намират много пещери и пропасти: Душника, Меча дупка, Водната — най-дългата в Понор, рядко красивата пропастна пещера Елата и др.
Дъговидно извитата и дълбоко врязаната долина на Брезенска река, която
фактически представлява старо корито на р. Нишава, разделя Понор на две части —
северна и южна.
Северната част, почти четири пъти по-голяма от южната, има широк обхват
и платовиден характер със средна надморска височина 1300—1400 м. Билата са широки и заравнени, често оградени от скални откоси и венци, без ясно изразена главна
орографска ос. По-забележителни върхове тук са Калето, Бабин кръст, Момина чука,
Проденица, Чурилек, Орела, Големата чука, Корички връх. Северно от с. Бракьовци
се издига вр. Равно буче — най-високият връх в този дял. Други върхове са Царечка
могила, Глава, Занога, Острия връх, Сухия връх и по-ниските Ботин връх, Тресната
могила, Торловишка могила, Кирова могила, Кончина могила, Пейов връх, Керкенезова могила, Мечи баба. Северозападно и северно от с. Зимевица се извисяват вр.
Препасница, Баин венец, Крета, Сърбеница (1479 м) — често сочен неправилно за
най-висок връх на Понор, Драгоданица. Южно (югозападно и югоизточно) се издигат
Кайшов връх, Върха (Върхо), Грохотен.
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В южната част на Понор късото било е увенчано от Вардище, Попова могила, Белия камък, Кукла и др.
В Понор се намира само една хижа — Родни балкани (с капацитет 21 места).
Планината привлича много пещерняци. Интересен туристически обект е водопадът
Скакля.
В административно отношение територията на Понор е изцяло в Софийски
окръг.
Основни изходни пунктове за Понор са: гр. Своге, с. Церово, гара Бов и гара
Лакатник откъм Искърския пролом, селата Искрец, Брезе, Бракьовци, Бучин проход,
Гинци и Петроханският проход. Около селищата са пръснати множество махали и обширни вилни зони. Високо в планината се намират селата Манастирище, Добравица,
Заселе, Заноге, Зимевица.

VII. 5. 1. С. Бучин проход — х. Родни балкани (2,30 ч)
Село Бучин проход е на границата между Чепън на запад и
Мала планина на изток, там, където през седловината минава едноименният проход. На запад се издигат вр. Челото и Ковачица, а на
изток — Габера и Градите. Оттук води началото си Искрецка река
(тук носи името Реката или Козля). Има редовни автобусни връзки
със София, Своге и околните селища.
От центъра на селото се продължава на северозапад по главното шосе до разклона. Лявото шосе продължава към Петроханския
проход (с разклон за гр. Годеч), а дясното завива на изток по долината
на Искрецка река към Искрец и Своге. Почти по цялото си протежение до Искърския пролом долината е заселена — непрекъснато се редуват ту вили и вилни зони, ту махали. Тръгва се по шосето за Искрец
и Своге. След като се подмине водосливът на Боровска река при мах.
Витови, на северозапад се отделя път към махалите на Манастирище,
сред които е х. Родни балкани. За предпочитане е да се продължи още
около 3 км по шосето в същата посока (към с. Искрец). След като се
отминат мах. Завидовци и водосливът на р. Балювица, се стига автобусната спирка Цъфти трън. Тук има магазин (5 км от с. Бучин проход — 1,15 ч пеш). Дотук може да се дойде и с някой от автобусите.
В северна посока води маркиран път, който следва вододела
между р. Балювица от запад и р. Извор от изток. От него непрекъснато се откриват гледки към долината на Искрецка река и Мала планина, към пръснатите десетки махали на Брезе в североизточна посока.
За около 1,15 ч, минавайки край няколко кътчета за отмора с дървени
пейки, се стига до Войнишка (Войничка) махала, където е хижата —
преустроено
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училище. Капацитетът й е 21 места. Западно от хижата и Войнишка
махала през долината на Балювица се вижда вр. Орлов камък, а на
север оголеното било е маркирано от върховете Брекина глава, Попова могила и Белия камък.
Връщането от х. Родни балкани може да стане по няколко
варианта. Оттук може да се отиде към селата Бракьовци, Брезе или
Искрец, които имат редовни автобусни връзки със Своге.
От хижата и Войнишка махала в североизточна посока се
излиза на оголеното било. Насреща, през водосбора на р. Извор се
виждат множество махали на Брезе, между които е и мах. Бърдо с
издигащия се над нея вр. Могилата. Продължава се по пътя точно в
северозападна посока и се излиза на билото западно от вр. Попова
могила (1—1,15 ч). Билната заравненост на този рид — Равнището,
през лятото е заета от картофени ниви. От това място на запад покрай
вр. Брекина глава се върви по черен камионен път. За по-малко от 1
ч се слиза на 2 км южно от разклона за Гинци и Бракьовци и стария
вариант на шосето през Петрохан (Историческия път). Право на изток, покрай върховете Попова могила, Белия камък и Могилата и м.
Гургулят се слиза в северния край на с. Брезе (1,30 ч). Преди да се
стигне вр. Могилата, в южна посока се отделя друг път, който слиза
към мах. Бърдо. Оттам по черен камионен път на изток или по преки
пътеки покрай вр. Градо (Градище) също може да се стигне до с.
Брезе.
По на север от Попова могила (аз. 10°) през м. Равнище и
между вр. Вардище от изток и вр. Бачище от северозапад води път,
който слиза към с. Бракьовци (1,30 ч).
До с. Брезе може да се отиде и без да се изкачва до билото
на вр. Попова могила. След като се излезе от хижата на североизток върху оголеното било, се траверсира почти по хоризонтал през
гората покрай Четинската чешма изворната област на р. Извор и се
излиза в брезенската мах. Бърдо под вр. Могилата (1,15 ч). Оттук по
описания преди това път се слиза в с. Брезе.
Село Брезе (редовна автобусна връзка със Своге) е център на
много махали, пръснати из топлите гънки на Понор или по слънчевите долинки. В околностите му има няколко градища, следи от стари
селища и църкви.
От с. Брезе до с. Искрец има шосе (6 км). Пеш по живописната проломна долина на Брезенска река разстоянието се взема за
около 1,30 ч. Село Искрец е курортно селище. Има санаториум. В
землището му е известната Искрецка пещера.
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VII. 5. 2. С. Брезе — с. Зимевица — с. Заселе — с. Церово
(около 6 ч; с вариант за х. Пробойница- 5— 5,30 ч)
Този маршрут е по-продължителен, но при необходимост
може да се съкрати при някое от селцата или да се комбинира с автобус. Той предлага гледки към едни от най-прелестните кътове на
Понор.
От центъра на селото се тръгва към североизточния му край,
откъдето продължава шосе за с. Добравица. То е пръснато на множество махалички (Цветкова, Сульова, Топилата и др.) в подножието на
скалните венци, които опасват почти от всички страни масива между
селата Добравица, Зимевица и Заселе. За 1,15—1,30 ч се отива до
мах. Топилата. Над нея се извисяват каскадно разположени скални
венци и откоси, обхванати от големи срутища. Между тях се откроява Църнио камък. В подножията са натрупани сипеи и бликат извори.
Целият склон надолу е осеян като с кръпки от скални късове и балвани. През тях нагоре (на север) води път, по който за 30 мин (общо
1,45—2 ч) се стига до м. Бабина река, където има големи кошари и
чешма с корита. Основният път продължава на север с много разклонения към кошари, ливади и картофени блокове (едно от тях завива и
на изток към с. Зимевица). Оттук се тръгва право на изток по дъното
на къса долинка. След около 500 м се излиза до други кошари с чешма край тях. Завива се на север и след кратко (5—10 мин) спускане се
стига широката долинка Бабина. Тя се пресича косо в североизточна
посока, след което се изкачва нисък заоблен рид и се стига в м. Чероньо, където има чешма.
На юг от м. Чероньо гледката е приказна. Като крепостна
стена с дължина над 10 км се вият отвесните откоси, опасващи вр.
Препасница, Баин венец, Елата, Грамадата, Сърбеница, Драгоданица.
Вариант. Ако от м. Чероньо се продължи право на север (аз
0—5°), след 300—350 м се стига до кошари. Подминават се в същата
посока, изкачва се плоско заоблено връхче и се спуска в началото на
броеница от валози, образуващи продълговато надлъжно (север—юг)
понижение. Пътят върви по дъното му, успоредно на водохващането.
Последователно се минава покрай вр. Фраговица (на изток), Пейов
връх (на запад) и Кончина могила (отново на изток). Все в същата
посока се навлиза в долинка, минава се покрай извора Зимевишки
кладенец и се излиза на билото южно от извора Циганката
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и Конярски рът. На югоизток това било, образуващо десния вододел
и долинния склон на р. Пробойница, е увенчано от върховете Мечи
баба, Сводник, Каленица, Угърския връх, Градището и завършва
стръмно към долината на р. Искър. Оттук се вижда и х. Пробойница.
До нея се слиза по пътеки или трупчийски пътища, които се спускат стръмно към долината в североизточна посока за около 45 мин
(2,30—2,45 ч от м. Чероньо или 5—5,30 ч от с. Брезе).
От м. Чероньо по камионен път на изток за около 30 мин се
отива до с. Зимевица (3,30 ч). Край селото, близко до основата на
скалния венец, опасващ вр. Елата, е отворът на пропастната пещера
Елата. В Зимевица преходът може да се съкрати и с автобус да се
слезе към с. Церово и гр. Своге.
От с. Зимевица със североизточна посока излиза шосето за с.
Заноге (7—8 км). Махалите му са пръснати на голяма площ южно от
Угърския връх, Градището и Косовица. Все в североизточна посока,
след като се мине Заноге, покрай вр. Градището може да се слезе на
шосето в Искърския пролом при с. Губислав (3—3,30 ч). Преходът
предлага незабравими гледки към Искърския пролом.
От с. Зимевица почти на изток върви и шосето за с. Заселе,
до което с лек ход надолу се отива за по-малко от час (4,30 ч общо).
Селото е кацнало над подковообразния венец, от който скача водопадът Скакля.
Още около 1,30 ч отнема слизането до с. Церово — по нагърчено от серпентини шосе в южна и югозападна посока (през мах. Селище). То също е придружено с вълнуващи изгледи към Искърското
дефиле, гара Бов и с. Церово.
В северния край на Церово, в близост до жп линията е скалният феномен Джуглата. Обявен е за природна забележителност и
се намира под закрилата на ЗЗП.
VII. 5. 3. Гара Бов — вод. Скакля — с. Заселе (2 ч)
От гара Бов по моста над р. Искър се излиза на шосето София—Мездра. Продължава се по него в посока към Мездра. След
около 400 м, преди моста на р. Скакля вляво (на северозапад) се отбива асфалтиран път. Той върви успоредно на реката, покрай къщите
на мах. Скакля, накацали около нея. Дъното на долината се затваря
от внушителния отвесен варовиков венец с подковообразна форма и
средна
56

височина 100—120 м. От него скачат водите на водопада Скакля —
един от най-високите в Стара планина. Това са три каскадно разположени скока, най-големият от които има височина 85 м. Водопадът
и местността са обявени за природна забележителност и са под охраната на ЗЗП. Водите на рекичката, които образуват водопада, са
непостоянни и през лятото почти пресъхват. Затова се препоръчва
тук да се идва пролетно време, когато се топят снеговете.
Шосето свършва при крайните къщи. Продължава се по черен път, а след това по пътека (алея) покрай беседка и чешма. На
места пътеката е укрепена със стъпала и подсигурена с парапети. По
нея се стига до подножието на скалите и водопада (1ч). Наблизо има
извор.
Подсигурена с парапети и стъпала, пътеката с множество
серпентини извива през скалния венец и се изкачва над него при с.
Заселе — там, където водите на водопада се хвърлят в бездната. Оттук, м. Гюлемо, и от околностите на с. Заселе се откриват омайни
гледки към Искърския пролом. Някога по тези места често е обикалял народният поет Иван Вазов. Веднъж дори той имал сериозна разправия с кмета на Заселе, който го взел за иманяр. Случаят е описан в
прекрасния пътепис „Из Мала Софийска планина" (1899 г.).
Връщането към Искърския пролом може да стане по същия
път. За препоръчване да се комбинира с маршрут VII. 5. 2.
VII. 6. Чепън
Чепън, Мала планина и Три уши са малки, но орографски добре изразени
дялове западно от долината на Искър и северно от Софийското поле.
Чепън се простира на изток от Драгоманския пролом (Драгоманското дефиле) на р. Ежовица — ляв приток на р. Нишава. На север долината на Нишава, Годечкото понижение и долината на Шумска река (Шумско понижение) я отделят от Видлич,
Берковска планина и Понор. На изток стига до седл. Бучин проход, а на юг граничи
с Драгоманското поле, Раяновското понижение (Тръне) и понижението Щърковица.
Представлява монолитен хребет с почти запад—източно направление и стръмни северни и южни склонове. Най-високият връх Петровски кръст се издига в западната
част. На изток се редуват Калчов връх, Ушите, Космати връх, Илиенски кръст, Попов
връх, Градище, Стаменов връх, Чевърлюга, Ковачица.
Чепън, подобно на Понор, се отличава с морфология, свързана с окарстяването на триаските карбонатни скали, които изграждат корпуса й. Планинските склонове са нарязани от къси и стръмни суходолия. Повърхностен отток почти не е развит.
Оттук води началото си само Шумска река. Затова пък подножията на Чепън, особено
в източната част, са богати на извори.
В Чепън няма туристически хижи. Тя е обект на краткотрайни (полудневни
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или еднодневни) излети с основни изходни места гр. Драгоман, селата Голямо Малово, Раяновци, Васильовци, Цръклевци, Бучин проход, Шума, Връбница и др. В административно отношение е изцяло в Софийски окръг.

VII. 6. 1. Гр. Драгоман — вр. Петровски кръст — вр. Ушите
— вр. Илиенски кръст — Попов връх — с. Мало Малово (4,30—5 ч)
Маршрутът обхваща изцяло западния и част от централния
район на Чепън. Преминаването по билото дава цялостна представа
за характера и особеностите от природата на този дял.
Драгоман е разположен между Чепън и Три уши, там, където
двата дяла сякаш правят опит да съберат орографските си оси. Всъщност такава връзка съществувала, но била проломена от р. Ежовица и
притоците й. Местоположението на града е кръстовищно. Оттук минава най-важната пътна артерия, която свързвала Сердика (София)
със Сингидунум (Белград) — днес най-пряката връзка между Западна и Средна Европа и Балканите. Още по времето на хан Крум тези
земи, включително Нишката (Наисос) област, влезли в пределите на
българската държава. По този път минали кръстоносните походи, а
през 1443 г. — и Владислав Варненчик. Това бил пътят на османските орди в опитите им да проникнат от Балканите към Средна и
Западна Европа.
Този край взел участие в борбите за национална независимост — особено активни през 1689 г. по време на Австро-турската
война и през 1836—1837 г., когато населението от поречието на Нишава и Берковско отново се вдигнало на бунт.
По време на борбата против фашизма и капитализма в този
край действуват чети от Трънския партизански отряд, а на северозапад — от Царибродския партизански отряд „Момчил юнак".
Маршрутът започва от северозападната част на Драгоман,
където излиза шосето за с. Летница и с. Прекръсте. За по-малко от
30 мин, минавайки покрай чешма и каптаж, се стига до седл. Преваленица, където е превалът на шосето. Оттук се върви в североизточна посока по оголен и каменист склон. След седл. Маличия пън се
тръгва на изток и се изкачва вр. Петровски кръст (1,30 ч общо). От
върха се открива широка панорама към Берковска планина и Понор,
към Годечкото
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понижение и многобройните селища в него, към Завалска планина,
Вискяр, Люлин, Витоша. Северно от върха местността е изпъстрена
от валози и въртопи. От юг върхът е ограден със стръмни откоси. В
м. Гювечите (Люляковия въртоп) имало тракийско светилище. В началото на XIX в. на същото място възниква манастир, следи от който
личат и досега.
От Петровски кръст с леко спускане се продължава в изтоксевероизточна посока, като за 20 мин се обхожда от север или се
изкачва Калчов връх (общо 1,50 ч). След 15 мин се слиза на седл.
Градището, която дели Калчов връх от вр. Ушите на изток.
Продължава се на североизток. Върви се близо до главното
било и малко северно от него. След като се подмине вр. Ушите, на изток оголеното било е нахълмено от множество куполовидни връхчета, разделени от плитки седловини. Между тях се откроява Космати
връх (2,35 ч общо). Южните склонове тук са значително по-стръмни
от северните, в подножието на които се виждат селата Връбница,
Лопушня, множеството махали на с. Шума и др. От Космати връх
започва леко слизане към вр. Илиенски кръст, източно от който, под
седловината в м. Басарка има чешма (3,35 ч). Право в източна посока
се изкачва Попов връх. В североизточното му подножие се намира
манастирът „Св. Никола" (Маломаловският манастир). Той датира от
XIV в. и е известен с иконата на св. Никола. До това място може да се
дойде и от някои селища на север, а от гр. Годеч — за около 1,30 ч.
В югозападна посока за 30—40 мин се слиза в с. Мало Малово. То има автобусни връзки със София (чрез прехвърляне), Драгоман и Годеч.
VII. 7. Три уши.
Докато Чепън е тесен, линейно удължен рид, Три уши има такъв характер
само в западната си част. На изток този дял се разширява значително, придобивайки
платовиден вид. Името му идва от трите характерни височинки (чуки), които се издигат югоизточно от Драгоман. На изток Три уши стига до долината на Крива река, която
го отделя от Софийска планина. На юг склоновете му опират в Софийското поле, а на
север пониженията Тръне и Щърковица отделят Три уши съответно от Чепън и Мала
планина. Най-високият връх Бъртойно бърдо се издига северозападно от с. Понор. В
северозападната част се издигат Три уши, Мека Цръв и Леща. В централната част са
върховете Котлова, Попа, Градище и др., а в най-източната — Курилова могила, Бакин
кръст, Митровото.
Три уши е оголено, каменисто и безводно възвишение. Изградено е от горноюрски карбонатни скали. Повърхността му, особено в източната част,
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е осеяна с валози и понори. Повърхностен отток почти липсва. В подножията обаче
бликат буйни извори. Известни са Алдомировските, Безденските и др.
В Три уши се намира х. Люляка (с капацитет 46 места). Тя е на самата граница със Софийска планина, в долината на Крива река (на десния бряг), и в туристическо
отношение повече гравитира към Софийска и Мала планина.
Изходни пунктове за Три уши са гр. Драгоман, селата Голямо Малово, Васильовци, Цръклевци, Понор, Безден и Белидие хан.
В административно отношение територията на Три уши е в Софийски окръг.

VII.7.1. Сп. Алдомировци — вр. Мека Цръв — вр. Три уши —
Драгоман (3,30—4 ч)
От жп спирка Алдомировци на север се пресича шосейната
магистрала София — Белград. Заобикаля се от запад Алдомировското блато — интересна природна забележителност, защитен от ЗЗП
обект, любимо място за спортен риболов. В северна и леко североизточна посока се изкачва по оголен склон вр. Мека Цръв (1,30 ч).
Оттук на северозапад през седловината за по-малко от час се достига
една от трите чуки на Три уши (2,15 ч общо). Навсякъде в района се
срещат следи от Сръбско-българската война. За около 1,15—1,30 ч в
северозападна посока се стига до Драгоман.
VII. 7.2. С. Белидие хан — х. Люляка (15—20 мин)
Село Белидие хан е разположено в югоизточното подножие
на Три уши, почти в началото- на Петроханския проход. Отстои на 26
км от София и има редовна автобусна връзка със столицата и околните селища. В околностите му през пролетния сезон цъфти много
люляк.
Източно от селото е всечена красивата каньоновидна долина
на Крива река. В дъното на каньона, на десния бряг и досами реката
се намира х. Люляка. От Белидие хан до нея води каменист камионен път. Той се отделя от първия голям завой на Петроханското шосе
северно от селото и с остър завой на югоизток слиза в каньона при
хижата. Разстоянието до него е 1 км. В самото начало на камионния
път от него се отделя пътека, която в североизточна посока пресича
завоя през късо суходолие и излиза отново на пътя, по който на север
се отива до х. Люляка.
Хижа Люляка е електрифицирана, с капацитет 46 места.
60

VII.8. Мала планина
Източно от Бучин проход се простира Мала планина. На север долината на
Искрецка река и отделя от Понор, на изток долината на р. Искър — от Голема планина,
на юг р. Дълбочица (ляв приток на Искър) и Чибаовската седловина — от Софийска
планина, а Дръмшанското понижение и понижението Щърковица разграничават Мала
планина от Три уши.
Името на планината идва от малката площ, която заема, и сравнително малката й надморска височина. Дължината на главната й орографска ос е едва 20 км.
Вероятно то е дадено и за сравнение с обширната планинска местност североизточно
от нея, между Ржана и Софийска планина — Голема планина.
Главното било на планината има югоизточна посока. От запад на изток е
маркирано от върховете Тиова глава, Главурна бачия, Бракьов камик, Сойско бърдо
(западно от долината на Свидненска река) и Церия (1234 м, най-високия връх на този
дял), Грамадата, Николова чука (в източната половина).
Главното било и вододел са значително изместени в южна посока вследствие на по-добре развитата приточна мрежа на Искрецка река. Северните склонове,
по-удължени в сравнение с южните, са разчленени от десните притоци на Искрецка
река — Драгановски дол, Баломир и Свидненска река. Южните склонове са къси, нарязани от гъстата мрежа на левите притоци на р. Дълбочица и десните на Чибаовска
река. Чибаовска и Забърденска (Дръмшанска) река образуват Крива река.
В най-западните части на Мала планина са развити форми, свързани с
окарстяването на триаски карбонатни скали. Останалата част от планината е изградена от старопалеозойски скали.
В Мала планина няма туристически хижи. В нея са пръснати множество
махали, вилни зони и вили, до които водят пътища. Близостта до столицата я прави
удобен обект за краткотрайни излети.
Основни изходни пунктове са гр. Своге и селата Искрец, Свидня, Бучин
проход, Дреново, Дръмша, Чибаовци, Церецел и жп гара Томпсън.
В административно отношение планината е в Софийски окръг.

VII.8.1. С. Чибаовци — вр. Церия — гр. Своге (3,30—4 ч)
Село Чибаовци е разположено в южното подножие на Мала
планина, там, където събира водите си Чибаовска река. На изток е
заградено от ниското връхче Сойско бърдо, а на север се издига вр.
Бракьов камик. Югоизточно от него са крайните издънки на Три
уши, а на юг е Софийска планина. Селото има редовни автобусни
връзки със столицата и околните селища откъм петроханското шосе
или Искърския пролом.
По този маршрут се минава по-голямата част от главното
било на Мала планина източно от долината на Свидненска река.
Може да се тръгне и от Миньорското селище или мах.
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Ширината — на разклона, където се събират шосетата откъм Чибаовци, Миньорското селище и Свидня (на около 15— 20 мин съответно източно или северно от Чибаовци или Миньорското селище).
Продължава се на изток-югоизток по главното било по вододела на
два начални притока на Чибаовска река от юг и Свидненска река от
север. Той плавно набира височина отначало по голо, а след това по
гористо било, където върви известно време успоредно на далекопровод. Постепенно пътят се насочва на югоизток и излиза на мах. Грубан съвсем близо до долината на р. Дълбочица и Церецелското шосе.
По-надолу се виждат Церецелските махали Бъзето, Кокина орница,
над която се издига вр. Марин камък, и др. На югозапад остават Церецелски ханчета. Дотук от мах. Ширината се идва за 30—40 мин
(общо от Чибаовци около 1 ч). Тук пътят се разклонява — дясното
разклонение бързо слиза към шосето, а лявото, което трябва да се
следва, завива на североизток, а не след дълго — на север. То леко
изкачва билото западно от м. Гяволите и стига до заравненост, където наново се раздвоява. На северозапад по заравненото било покрай
върховете големия чукар и Лиляко се отива към Свидненските махали Дебели рът и Падеш, вилните зони около тях и с. Свидня. Тръгва
се на североизток покрай слабо орографски изразено куполовидно
връхче и седловина и за около 30 мин се изкачва на вр. Церия (общо
около 2 ч). Склоновете на вр. Церия са покрити е габърово-дъбови и
букови гори, прошарени от борови насаждения.
От вр. Церия се слиза 400—500 м в южна посока, след което
се завива на изток, а после — на югоизток. След около 30 мин (общо
2,30 ч) се достига тревиста седловина в северозападното подножие на
вр. Габрите. В североизточна посока води път, който заобикаля от изток гористия вр. Могилата, минава покрай мах. Габрико и през вилни
зони и махалите Косматица и Острица слиза в Своге за 1—1,15 ч.
Ако се разполага с повече време, маршрутът може да бъде
продължен от седловината северозападно от вр. Габрите по самото
главно било на Мала планина и да се слезе към гара Томпсън (още
2 ч) или пък към Своге (още около 2,30 ч). За целта се продължава в
югоизточна посока, като се заобикаля от юг вр. Габрите. На юг остава Пейов дол, из който са пръснати Церецелските махали Пейов дол,
Лещака и др. Пътят завива на изток и приближава вр. Грамадата. На
юг през долината на р. Дълбочица се простира западната половина
на Софийска планина, по чието било се редуват върховете Кълна глава, Висока могила, Темишор, Опърлен орен и Мо62

гилата. На север, през долината на Искрецка река е най-южният дял
на Понор, увенчан от Върха, Герашов камък и Грохотен, а на изток
е Голема планина. След вр. Грамадата пътят слиза леко към широка
седловина, южно от която са махалите Евреите, Дренов Шишен и
вили. Оттук се завива на североизток към вр. Николова чука. Преди да се достигне върхът, надясно — на юг и югоизток, се отделят
пътеки и път към геологопроучвателните обекти в околностите на
Томпсън, през които се слиза към гарата и селището. Северно от Николова чука — през махалите Щърбаница и Крагюл и през вилни
зони, се слиза към гр. Своге по вододелния рид между р. Зли дол и
Искър.
VII.8.2. С. Чибаовци — с. Дреново — с. Бучим проход (4ч)
От северния край на селото през гората в северозападна посока се достига оголеното било западно от вр. Бракьов камик. Дотук
може да се дойде и по друг, малко по-обиколен път, което пък се
компенсира с леко изкачване на самия вр. Бракьов камик. За целта
от северния край на селото и източно от дълбок овраг се излиза на
билото, след което в северозападна и западна посока се достига скалистото връхче Бракьов камик. Североизточно от него продължава
мощно разклонение, маркирано от върховете Равнио камик, Върхо и
Орницата, което се спуска към Искрец.
Тръгва се по билото от вр. Бракьов камик (при първия вариант от западното му подножие) на запад през гористия вр. Главурна
бачия. Минава се през открита седловина, след което се заобикаля от
север гористият вр. Тиова глава. Пресича се Драганов дол и се излиза
под вр. Шереметка, непосредствено северно от с. Дреново. Наоколо
са пръснати махали и вилни зони (дотук са 2—2,15 ч). Оттук на север
и запад се простира обширен район, изпъстрен с валози и понори.
Продължава се на запад покрай оброка „Св. Богородица", след което в леко северозападна посока се излиза към мах. Въртоп. На юг
остават сградите на птицезавода, а на северозапад се издига плоският масив на вр. Габера. През него или по пътя северно от върха в
северозападна посока се отива към мах. Завидовска падина, като се
пресича камионен път откъм петроханското шосе за мах. Завидовци
на север. В северна посока се издига вр. Градище, около който също
са пръснати няколко махали. По билото в северозападна посока за
30— 40 мин се слиза в с. Бучин проход (1,45—-2 ч от с. Дреново).
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VII.9. Софийска планина
Софийска планина се простира източно от долината на Крива река, която я
отделя на запад от Три уши. Северната граница с Мала планина следи долината на р.
Дълбочина до вливането й в р. Искър, а границата с Голема планина минава по долината на Батулийска река от Искър до водослива на р. Елешница. След това границата
е по долината на р. Елешница, която я отделя на север от изтегления като клин между
нея и р. Ябланица Мургашки хребет1, върви по долината на р. Рачница, завива на юг и
през Рудинор се спуска по Желявска река, източно от която е Мургаш. Южната граница е очертана от подножията на планината към Софийското поле.
Като орографска единица Софийска планина има югоизточна посока, но
главното й било прави множество извивки. Планината е проломена от долината на
р. Искър.
Западно от Искър главното било е очертано от върховете Разбоище, Лиляк,
Кален, Марков връх, Върхо, Кълна глава, Висока могила (най-високия връх в западната половина), Темишор, Опърлен орен и Могилата. Южните склонове, значително
по-удължени от северните, са разкъсани от долините на реките Царичинска, Чибаовска, Кътинска (в горното течение Кълна река) и Свидница. В най-западната част на
Софийска планина доминира карстовият релеф и за разлика от източната тя е значително обезлесена.
В тази половина няма хижи. Хижа Люляка е на границата с Три уши. В планината са пръснати десетки махали и вилни зони. Опасана е от много пътища, които я
кръстосват надлъж и шир, следвайки и прехвърляйки билото й. Изходни пунктове за
тази част са гр. Нови Искър, жп гарите или спирките Владо Тричков, Луково и Реброво, селата Белидие хан, Градец, Драговищица, Балша, Кътина, Чибаовци и Церецел.
Източно от долината на р. Искър главното било започва с вр. Бързова чукла.
То стъпаловидно се издига в североизточна посока. По него се редят върховете Гола
глава, Дебели дел, Драгоната (среща се под името Драгуната), Война, Гореница, Иличина могила и Готен (1294 м, най-високият връх на планината). Източната половина
на Софийска планина е гъсто разчленена. В нейния корпус дълбоко е всечена долината на р. Елешница (образува се от реките Рачница и Челаница). В южните склонове са
врязани късите, но дълбоко всечени долини на реките Лозенски дол, Големата, Войнешка, Братинска, Кремиковска, Селската, Велепункя, Беровица, Сперла и Буовчица.
В източната част на Софийска планина също няма туристически хижи. Тук
се намират профилакториумът на гр. Бухово, ловната хижа, ведомствената хижа на
СМК „Л. И. Брежнев", много вили и вилни зони. В североизточната й част са пръснати
множество махали, а в южните й подножия се намират Подгумерският, Кремиковският и Буховският манастир. Тя е опасана също от много пътища, които водят към и
през билото й до махалите и вилните зони. Тази част от Софийска планина и селищата
в южното й подножие са

1
Някои автори отнасят този хребет към Софийска планина. Това е неправилно
както в морфоструктурно, така и в морфохидрографско отношение. Този хребет,
маркиран от върховете Камарата, Поповица, Краева чукла, Асарица, Копана чукла и
Напя, е директно свързан с масива на Мургаш (каквато връзка със Софийска планина
напълно липсва). Тук е мястото да се отбележи, че и западната половина на Софийска
планина (западно от Искърския пролом) някои автори неправилно отнасят към Мала
планина, Чепън или дори към Три уши.
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Паметникът на септемврийци на Петроханския проход

Манастирът „Седемте престола"
Хижа Лескова

Братската могила край с. Литаково — паметникът на Сашка

Етрополе — градският музей
Етрополският манастир

Водопадът Враната вода
Землянката в Лопянската гора

Поглед към Златишко-Тетевенска планина
Хижа Паскал

Тетевен — Бобевската къща
Хижа Бенковски

Връх Вежен
Землянката в местността Въртопа

„Чавдар".

неразривно свързани с историята и бойния път на партизанската бригада

Откъм Искърския пролом и поречието на Батулииска река изходни пунктове
са селата Владо Тричков, Луково, Реброво, Батулия и Бакьово, а от южното подножие — гр. Бухово, кварталите Сеславци, Кремиковци, селата Локорско, Войнеговци,
Подгумер и Гниляне.
В административно отношение планината е изцяло в Софийски окръг.

VII.9.1. С. Градец — х. Люляка (45 мин)
Село Градец се намира в най-западната част на Софийска
планина, в гънките на югозападните й склонове, които тук опират в
долината на Крива река. Отстои на 25 км от София и има директна автобусна връзка. Северно от селото надигат чела върховете Разбоище,
Лиляк, Влашко бърдо и Кален, а на североизток и югоизток са Марков връх и Междина. В околностите на Градец има множество вили.
Излиза се от западния край на селото и се тръгва по път, който подсича югозападните склонове на вр. Разбоище. От източната
страна на този връх и северно от селото се намира оброчище, за което
се смята, че е приемник на древен манастир. На юг се вижда далекопровод, който в северозападна посока прехвърля каньона на Крива
река съвсем близко (южно) от хижата. Пътят обхожда с широка дъга
на север изворната област на зашумен дол, после доближава далекопровода и завивайки на северозапад, се спуска в долината на Крива
река при м. Джурин кладенец, където на десния бряг в подножието на
отвесни варовикови откоси е х. Люляка.
VII.9.2. X. Люляка — с. Дръмша (2,30 ч) или с. Чибаовци
(2,45—3 ч)
В по-голямата си част маршрутът минава по границата между Софийска планина и Три уши и завършва на границата с Мала
планина. Той следва живописния каньон на Крива река, моделиран
във варовиковите скали.
От хижата се тръгва срещу течението на Крива река. Десният
й долинен склон е обшит с отвесни, високи 50—60 м скални откоси, а
левият е по-полегат, което придава на каньона характерна асиметрия.
На север скалните откоси Стените, по които се виждат отворите на
няколко пещерни ниши, завършват при вр. Орлов камик. Тук в реката
се влива къс дол и е моделирано малко долинно разширение. Продължава се
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покрай коритото на реката в изток-североизточна посока през късо
проломно стеснение и отново се навлиза в продълговато (над 1,5 км)
долинно разширение. На север се издигат Курилова и Дебела могила, а на юг е вр. Лиляк. Коритото на реката се промъква през наноси,
които образуват ниски (заливни) тераси. Минава се през Воденицата (Водениците). По-нататък долината на реката наново се стеснява. Последователно се минава покрай две минни (каменовъглени)
галерии — първата по десния бряг, а втората по левия. При втората
галерия е водосливът на Дръмшанска река — десен приток на Крива
река (1—1,15 ч от хижата). По нейната долина на север върви път, по
който за 1—1,15 ч (общо 2,30 ч) се излиза в с. Дръмша. То, заедно с
многобройните си махали и вилни зони, е пръснато на голяма площ
(над 4 км2) в южните поли на Мала планина. Северно от него се
издигат върховете Главурна бачия и Тиова глава. В северозападна посока чрез вили и махали селото се свързва с Дреново (около 3 км), а
на изток през височината Разкръске е Чибаовци (също около 3 км).
От водослива на Дръмшанска река се продължава по камионен път срещу течението на Крива река. На север се издига вр.
Митровото. Минава се покрай стари галерии и след 1,5 км се стига
водосливът между Чибаовска и Царичинска река, които образуват
Крива река. Оттук по шосе, което следва отначало левия долинен
склон на Чибаовска река, а след това се прехвърля по десния (от него
водят няколко разклонения в южна посока към Царичина и минни
галерии), се излиза при Миньорското селище. Тук идва и шосето
откъм Томпсън по долината на р. Дълбочица. Село Чибаовци е на
1,5—2 км по пряк път северозападно от Миньорското селище.
VII.9.3. Гр. Нови Искър (кв. Курило) — с. Кътина (4 км с автобус) — вр. Кълна глава — вр. Висока могила — с. Церецел (5,30 ч)
По този маршрут се пресича напречно западната половина
на Софийска планина. С варианти може да се мине и по-голямата
част от главното й било.
Град Нови Искър (14 249 ж.) обединява бившите села (сега
квартали) Александър Войково и Курило. Оформя се като индустриален център — тук има оловнодобивен, каучуков и керамичен завод.
Отстои на 17 км от столицата. От него на север започва Искърският
пролом.
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От кв. Курило на гр. Нови Искър с автобус се отива до с. Кътина — на 4 км в северозападна посока. Селото се гуши в южното
подножие на Софийска планина, на излаза на Кътинска река. Източно от селото в Кътинска река се влива Големия дол, а югоизточно от
селото зеят изкопите на бившите каменовъглени мини. Един от тях
сега е превърнат в неголямо езеро. По склоновете на Големия дол североизточно от селото могат да се видят няколко фигури от прочутите някога Кътински земни пирамиди. Те са моделирани в червеникави делувиални наслаги, които припокриват въгленосните неогенски
пластове. Голяма част от пирамидите сега са разрушени и продължават да се рушат. Причината за това е промяната на ерозионния базис
след баражирането на Големия дол, а отчасти и залесяването, което
рязко намали ерозионната дейност на течащите и атмосферните води
— ваятелите на Кътинските пирамиди.
От с. Кътина в северозападна посока през вилната зона за
около 45 мин се излиза на камионен път, който идва откъм Доброславци и вилните зони около него. С поредица от серпентини той набира височина на северозапад към вр. Света могила. Южно от върха
пътят завива на запад и за 1—1,15 ч стига в източното подножие на
вр. Кълна глава. На юг към с. Балша се издига вр. Градище. От пътя
непрекъснато се откриват гледки към София, селищата около нея и
цялата източна част на Софийското поле.
В източното подножие на вр. Кълна глава излиза камионен
път откъм с. Балша. Основният път продължава на север, минавайки
източно от Кълна глава, а един разклон вляво от него, в северозападна и западна посока, го заобикаля от север. След известно време той
също се разклонява — западното му продължение слиза към с. Градец (за 1,30—2 ч), а северозападното — към Миньорското селище и
с. Чибаовци.
Продължава се по основния път на север и източно от Кълна
глава. След 15—20 мин се стига м. Гьола (общо 2,20— 2-30 ч). Оттук
в северозападна посока води път към Царичинската мах. Бусин дол.
Основният път повива на североизток над изворите Кълна (Кътинска) река и за 30—40 мин извежда при Рудениче — от Церецелските
махали. Тук пътят наново се разклонява. Северното отклонение се
спуска към Церецелските ханчета, а източното, подсичайки от юг
главното било на планината, за 30—40 мин (общо 3,30—3,45 ч) стига
до седловината в западното подножие на вр. Висока могила при оброчището „Св. Кирил и Методий". Висока могила е най-висо67

кият връх в Софийска планина западно от долината на р. Искър. Почти във всички посоки около него са пръснати множество махали и
вилни зони — на север са Делова мома и Бербатица, на юг е Балика.
Оттук водят също няколко отклонения. Едно от тях в западна посока след няколко километра достига разклона откъм мах. Рудениче за
Церецелските ханчета. Друго, което трябва да се следва, заобикаля
Висока могила от север и насочвайки се по билото на югоизток, минава покрай оброка „Св. Илия" (вляво, на север от пътя) и слиза на
малка седловина в северното подножие на вр. Темишор (общо около
4,15 ч). Вляво от пътя има чешма, а вдясно — висока 1 м крайпътна
могила. На около 15 мин източно оттук се стига до друга крайпътна
могила, където пътят се раздвоява. На изток се продължава през вр.
Опърлен орен, южно от който в изворните области на р. Свидница
са разпилени Владотричковските махали. След Опърлен орен този
път завива на юг и през мах. Драсин и вилни зони слиза в Искърския
пролом при с. Владо Тричков. Другият разклон в северна посока за
по-малко от час слиза в долината на р. Дълбочица при с. Церецел
(5,15—5,30 ч). Преди да започне спускането към Церецел, от него се
отделя друг път, по който в североизточна посока през мах. Кикови
локви се слиза в мах. Попова ливада (около 2 км източно от с. Церецел) близо до водослива на Мала река с р. Дълбочица. До селото и
гара Томпсън може да се продължи с автобус или пеш (съответно 5,5
км от Церецел и 3,5 км от Попова ливада).

ч)

VII.9.4. С. Луково — вр. Гола глава — с. Подгумер (4,15-4,30

Село Луково е център на голяма вилна зона и махали, пръснати в поречието на Искър и десния му приток Сърчарски (Луковски)
дол. От жп спирката се тръгва по пътя край р. Искър, пресича се Сърчарски дол близо до водослива му в Искър и се завива на изток. По
шосето се стига до центъра на старото село Луково. Във всички посоки наоколо по склоновете, опасващи като венец местността от юг,
изток и север, са пръснати вили. На юг се издига Турската могила, а
на изток са Гола глава — най-личният връх в тази част от Софийска
планина, и Краковишка чукла. Продължава се в почти източна посока през вилите и се излиза на седл. Промката, която дели вр. Гола
глава на юг от вр. Краковишка чукла от
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север (1,15 ч от сп. Луково). Продължава се на юг и за 15— 20 мин
се изкачва вр. Гола глава. От него се откриват гледки към Искърското
дефиле, поречието на Батулийска река към Голема планина и голяма
част от главното било на Софийска планина западно и източно от
долината на р. Искър.
От Гола глава се тръгва на юг по вододела между Салтарски
дол от изток (ляв приток на Батулийска река) и Ромчанска река от
запад (десен приток на р. Искър). След около 1 ч се стига до Ушите
— три ясно очертани и орографски добре изразени върха. Западно
от тях почти цялата долина на Ромчанска река е осеяна с вили. Тук
има няколко разклонения, които се спускат на запад към сп. Ромча
или на югозапад към с. Гниляне. Продължава се по основния път
още 10—15 мин на юг. Тук главното било на планината постепенно повива на изток. По него води път към върховете Дебели дел и
Драгоната с разклон на юг покрай (западно) от Вълчова могила за с.
Войнеговци. Основният път продължава на юг и леко на югозапад
по вододела между Старечки дол и Големата река от изток и Светата
река от запад. По него за около 1,30 ч от м. Ушите през млади борови
гори се слиза до Подгумерския манастир (общо около 4—4,15 ч).
Подгумерският манастир „Св. Димитър" е построен в началото на XVII в. Изографисването му е дело на Пимен Софийски.
На около 1,5 км в южна посока е с. Подгумер.
VII9.5. По бойния път на чавдарци през Софийска планина
(С. Локорско— вр. Драгоната — з. Елша — х. Мургаш)
През Софийска планина, където на 2 юни 1942 г. в м. Дивата гора край вр. Готен се полагат основите на партизанския отряд
„Чавдар", минава първият етап от традиционния ежегоден поход „По
бойния път на партизанската бригада „Чавдар" — от с. Локорско до
м. Въртопа под масива на вр. Вежен.
Изходен пункт е с. Локорско, разположено в южните поли
на Софийска планина на 15 км североизточно от София и на 4 км
западно от кв. Кремиковци. На 7 март 1944 г. в с. Кремиковци партизанският отряд „Чавдар" извършва една от най-дръзките акции.
В годините на антифашистката съпротива Локорско е една от
най-здравите и най-сигурните бази на чавдарци — център
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на партиен и ремсов район, който включва 22 околни селища. От
него излизат 34 партизани. Селото е важен център, през който минават връзките на отряда и бригадата със столицата, с окръжния комитет на партията и с щаба на I ВОЗ. Локорско е родно място на
апостола на бригадата Димитър Тошков (Захари), загинал на 17 май
1944 г. Сега в селото се издига бюст-паметник на героя. За подвига
на локорските партизани днес напомня и друг паметник — белокаменна скулптурна творба — раздяла на майка със сина партизанин.
В селото има уредена и богата музейна сбирка, проследяваща героичната борба на Локорския район.
От Локорско се тръгва в северозападна посока край Войнешка река. Близо до селото в м. Умнико се издига паметник-костница
на 19-те загинали партизани и ятаци от Локорско. Продължава се
на север срещу течението на Войнешка река, а след водослива й с
Бойчов дол — по вододелния рид Трапо, където сред гъстата гора от
млади дъбови издънки и леска е партизанското скривалище „Шумнатица". То е правено през зимата на 1943—1944 г. и е използувано
до 5 март 1944 г. По-късно е служело за склад. Разкрито е от жандармерията едва през август 1944 г. Продължава се на североизток и
през гората се излиза на Хайдушката поляна — също свързана с бойния път на чавдарци. От Хайдушката поляна в югоизточна посока,
през м. Громидел се тръгва по коларски път, който през вр. Панкьова
орница излиза на широката седл.Байчов преслап. На юг е Байчова падина, а на север — Синята вода. На това място през април 1944 г. се
събират над 250 новоизлезли партизани от Софийския район, за да
се отправят към историческото Жерково, където се полагат основите
на бригадата „Чавдар". В м. Синята вода много пъти са лагерували
партизаните, а след боя на 3 май 1944 г. партизанските групи наново
се събират в този район.
От Байчов преслап по билото на северозапад през Костадинови поляни, Пешов сенник и Базо се излиза на Извоза, откъдето
пред очите израства личният вр. Драгоната. В подножието му са
Тошкови кошари. Дотук от Локорско се идва за 4,30—5 ч.
Няма чавдарец, който да не е минал през Драгоната. Оттук на
7 март 1944 г. тръгва чета „Бойчо Огнянов", за да превземе под носа
на врага с. Кремиковци. Името на Драгоната е свързано и с масовата
партизанска мобилизация през април 1944 г. След сражението на 3
май 1944 г. той е център, където се събират наново силите на бригадата. Най-напред на 5 май тук пристига Теренският батальон, сред
който е др. Тодор
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Живков (Янко). На 7 и 8 май тук идват още няколко групи от Първи
и Втори батальон. Ударена тежко, бригадата фактически се оказва
без бойно и политическо ръководство. В тези тежки дни др. Тодор
Живков поема лично отговорността и ръководството на бригадата.
Правилната тактика, която разработва, е отразена в историческото
писмо-указание от май 1944 г. до комунистите, и партийните ръководители на „Чавдар". Тя се потвърждава и от историческия факт, че
бригадата се запазва като бойна единица и продължава славния си
боен път. От Драгоната по-късно тръгва партизанска група от бригадата за връзка с Трънския отряд и за набавяне на оръжие. Това е
сборното място и преди боя при Негушево.
От Драгоната през седл. Кленето маршрутът продължава на
североизток и достига водослива между Зли дол и Елешница. На север се издига вр. Козя могила, зад който е водосливът на Кози дол.
Надолу по течението на Елешница, зашумена от гъсти лески, води
път, по който за 1—1,15 ч може да се слезе в с. Бакьово. По него,
след като се подмине водосливът на Кози дол (десен приток) и изоставената мах. Лалишовци, малкото долинно разширение свършва и
долината наново се, стеснява. Тук се намират партизанска землянка,
използувана от февруари 1943 г. до септември 1944 г., и възпоменателна чешма.
Маршрутът „По бойния път на партизанската бригада „Чавдар" продължава нагоре срещу течението на Елешница. Това е и пътят, по който през годините на борбата минава най-сигурният канал
на чавдарци — от София през Локорско за Мургаш. При водослива
на дола Дълго, десен приток на Елешница, който извира между Канарска и Копана чукла и Асарица, долината се пресича от камионен път. Той идва откъм кв. Кремиковци, прехвърля главното било
покрай ловната хижа Стрелец (южно от вр. Гораница), спуска се с
много завои в долината на Елешница и пак нагърчен от серпентини,
се измъква по дола Дълго западно от вр. Асарица, за да слезе в с.
Ябланица. Малко след това, нагоре срещу течението на Елешница
е м. Кръкра, където се намират ведомствената хижа на СМК „Л. И.
Брежнев" — малка двуетажна постройка на десния бряг, и заслонът
Елша на ветераните алековци. Дотук от Драгоната се идва за 3 часа.
Маршрутът продължава все нагоре срещу течението на
Елешница и подминава водослива с Дълга река (противно на името
си тя е къс десен приток, извиращ между Краева чукла и Поповица
на север). Тук от юг в долината слиза още един камионен път, който
идва от кв. Сеславци. Продължава се
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срещу течението на Елешница и след около 30 мин (1,15 ч от м. Кръкра) се стига водосливът на Челаница и Рачница, които образуват р.
Елешница.
Оттук маршрутът „По бойния път на партизанската бригада
„Чавдар" минава в Мургаш. До х. Мургаш се стига за около 1,30 ч.
Отначало се върви срещу течението на р. Челаница между вр. Остреж на запад и Лескова могила на изток, през м. Виро, на изток по
левия долинен склон на Шумни дол, през вр. Козлудерска могила и
покрай вр. Невижда се стига до хижата.
Маршрутът „По бойния път на партизанската бригада Чавдар" през Софийска планина е продължителен, затова се препоръчва да се вземе на два етапа, като се лагерува край Драгоната.
Останалата част от маршрута — до м. Въртопа, е описана
изцяло в маршрутите през Мургаш, Етрополска и Златишко-Тетевенска планина. Опорни пунктове по него са Мургаш, Витиня, х.
Чавдар, Кашана, Лопянската гора, вр. и х. Свищи плаз, Въртопа. От
Въртопа се слиза на гара Копривщица или с. Антон. Целият поход от
Локорско до Въртопа е шестдневен.

VII.10.Ржана
Североизточно и северно от дъгата на Голема планина се извисява масивът
на Ржана. Границата между тях минава по долината на р. Габровница, седл. Русалиите
и долината на р. Боговина. На север и северозапад Искърският пролом отделя Ржана
от Врачанска планина. Източната и североизточната граница с предбалканския рид
Гола глава следи северозападните окрайнини на Ботевградското поле между селата
Литаково и Рашково, минава през Рашковската седловина и се спуска по долините на
Войнова река (Черепишка Габровница) до устието й в Искър край гара Черепиш.
Името й се среща като Ржана и като Ръжана. Според едни автори идва от
ръж, според други — от ръжда. Първите твърдят, че някога в този планински край
се сеела много ръж, а вторите се придържат към характерната железнохидроокисна
окраска на някои от скалите, които я изграждат. Най-правдоподобно обаче е становището, че името на планината идва от старобългарската дума ржи, което значи реже
(пронизва), т. е. място, изложено на студени, режещи, пронизващи ветрове.
Най-високата част на планината е заета от обширна, леко вълновидна заравненост, покрита с просторни планински пасища. Над нея надигат чела десетки
връхчета — меки, заоблени и едва забележими или оголени канари и скални могили,
истински островчета сред зеления тревен океан. И над всичко рязко се откроява варовиковият масив на Козница — първенеца на Ржана, отпуснал се сякаш за кратка отмора сребърен облак. От плоския купол на Ржана почти във всички посоки се разпиляват
буйни потоци, които образуват стръмни, изпълнени с прагове и водопади долини. Те
обуславят и аналогичната радиална посока на вододелите, които се спускат към Искър, Габровница, Ботевградската котловина или Гола глава.
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Главният вододелен и орографски възел на Ржана не е нейният най-висок
връх Козница (1637 м), а вр. Щадимо (Голям Щадимо). На северозапад от него се
спуска клон, който след вр. Градо се раздвоява от късата долина на Злидол. И двете
разклонения — северозападното с вр. Остра могила и североизточното с вр. Гърбасица, завършват стръмно към Искър. Южно от вр. Щамидо билото се разширява и
държи източна посока до вр.Байрямов камък. Оттук, все така широко и просторно, то
продължава на юг до вр. Бойчов кръст, откъдето, завивайки на югоизток, се понижава
и стеснява, увенчано от върховете Стойкова чукла, Войкеница и Брезовишка чукла. Те
са разделени от широки тревисти седловини. През седл. Русалиите — между вр. Брезовишка чукла и вр.Увеса (Увесу), това било преминава в Голема планина. Непосредствено южно от вр. Щадимо върху късо изразително разклонение — вододел между
Палов и Зимнишки дол, се издигат вр. Червената могила и вр. Козница. Масивът на
първенеца е двуглав и на много карти като най-висок връх се сочи източната кота. Повисока обаче, макар и само с 1 м, е западната кота, отделена от плоска седловина.
От Ржана водят началото си искърските притоци Габровница, Джерньовница, Ржанска река, Черепишка Габровница и др. Към Ботевградското поле се стичат
реките Боговина, Милкьовица, Бабина, Рударка, Рашковска. Вододелите на тези реки
са увенчани с обзорни върхове — Нирски камък, Нирска могила, Тарапана, Шумер,
Тиова могила и др., от които се откриват незабравими панорами към Врачанска планина и Искърското дефиле, към Ботевградската котловина, Било планина, Етрополска
планина, Предбалкана. В Ржана няма туристическа хижа. Високо и навътре в планината, в долината на Габровица се намира ман. „Седемте престола", в който е уредена туристическа спалня. Близостта на х. Лескова (в Голема планина) също улеснява
преходите през Ржана.
Изходни пунктове откъм долината на Искър и р. Габровница са селата Зверино, Игнатица, Оселна, Злидол, Елисейна, жп спирките Черепиш и Пролет, селата
Еленов дол и Осеновлаг. Откъм Ботевградската котловина изходни пунктове са селата
Литаково, Радотина, Краево и Рашково. Из Ржана са пръснати и много махали (някои
превърнати във вилни зони), до повечето от които водят пътища. Интересно е да се
отбележи, че тук се намира едно от най-високите селища в Стара планина. — мах.
Манчовци, кацнала на западния скат на вр. Стойкова чукла над каменистата клисура
на Палов дол. Път се прехвърля и през билото на планината северно от вр. Войкеница.
Той свързва с. Осеновлаг и селищата от поречието на Искър със с. Краево и селищата
от Ботевградската котловина.
В административно отношение територията на планината се разделя между
Софийски и Врачански окръг.

VII.10.1 С. Елисейна (сп. Пролет) — ман. „Седемте престола" — с Осеновлаг (21 км)
Село Елисейна е разположено на левия бряг на Искър (764
ж.). Предполага се, че е основано след падането на крепостта Зареница от преселниците на с. Елисе. На 1 км източно, също на левия
бряг е жп гара Елисейна, а срещу нея е МК „Георги Димитров". Основите му са положени през 1906 г. с построяването с чужди капитали на първата у нас пещ за добив на сурова мед. През първото
десетилетие на нашия век
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тук идва младият Георги Димитров. Той организира миньорите от
мина „Плакалница" и фабриката в синдикална секция към Работническия рудничарски съюз и ръководи 36-дневната им стачка.
До ман. „Седемте престола" (15 км) и с. Осеновлаг има шосе
и се поддържа редовна автобусна връзка. Пеш разстоянието се взема
съответно за около 4 и 5,30 ч. Маршрутът започва от махалата при
устието на р. Габровница в Искър. До нея от Елисейна се идва през
моста над Искър, а от сп. Пролет — покрай линията и през моста
над Габровница. Шосето върви неотлъчно по десния долинен склон
на живописната р. Габровница. Край нея са сгушени много стари
караджейки и тепавици. Особено интересни и привлекателни са теснините на реката в м. Старото зло.
Манастирът "Седемте престола" („Св. Богородица", Осеновлашки манастир) се намира непосредствено край р. Габровница
при водослива на р. Вражата вода. Основан бил през XI в.1 от брата
на Петър Делян, княз Георги-Гаврил. През 1737 г. бил ограбен и опожарен, а през 1770 г — възстановен. През първата половина на XIX
в. тук било открито килийно училище. През този старинен манастир
минали мнозина народни борци. Тук отсядали Вълчан войвода и поп
Мартин войвода. През 1799 г. тук се укривал видният възрожденец
Софроний Врачански. Според непотвърдени сведения в манастира
идвал и Васил Левски, който заедно с игумена Христофор организирал комитети в околните села. През юли 1899 г. манастирът е посетен
от Иван Вазов. Тук народният поет написва „Клепалото бие".
Сега манастирът е почти напълно реставриран. Отличава се
със своеобразен архитектурен стил. Възстановена е и старата триетажна постройка Кулата, прилепена до скалите. Особен интерес
представлява църквата, чиято архитектура е единствена у нас, а според някои автори — и в Европа. Строена е през 1815 г. и е възобновявана през 1868 г. От двете страни на главния олтар има по три
малки помещения с отделни входове, олтари-престоли и иконостаси.
От тези седем престола (олтара) идва името на манастира. Интересен е и големият дървен полилей „Хорото" (от 1815 г.), състоящ се от
петнадесет части, богато инкрустирани с дърворезба.
На 10 мин източно над манастира се намират руини от древна крепост. Предполага се, че е от V в. и е изпълнявала
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Според някои автори манастирът е основан през XVI в.

охранителна функция на древния друм, прехвърлял планината откъм
Ботевградската котловина за поречието на Искър.
Село Осеновлаг (683 ж.) се намира на 6 км от ман. „Седемте
престола" (пеш 1,15—1,30 ч). За първи път името му се среща през
1683 г. Според местна легенда то е родно място на легендарния Вълчан войвода.
С. Осеновлаг и ман. „Седемте престола" са удобни изходни
пунктове за вр. Козница, х. Лескова и различни преходи из Ржана и
Голема планина.
VII.10.2.Ман. „Седемте престола" — вр. Козница (3 ч)
От манастира се тръгва в източна посока. По стръмна и изровена пътека за 10—15 мин се минава покрай руините на крепостта
Калето. Запазена е част от източната защитна стена, дебела над 1 м.
Разправя се, че от вратата на тази старина били направени двойната
желязна врата и клепалото на манастира. От Калето маршрутът продължава в североизточна посока. Няколко пътеки, преплитайки се,
се възкачват на Железно бърдо — вододела между Зимнишки дол
и Зеленишка река, високо над мах. Зимнишки дол. Продължава се
по самото било на вододела в югоизточна посока, а след вр. Милева чукла — на североизток, и се излиза на седловината между вр.
Щадимо и Червената могила (2—2,15 ч). Ясно очертаната пътека се
прехвърля през седловината и подсича вр. Червената могила от източната му страна (непосредствено преди това вдясно и под пътеката
има извор). След това пътеката отново се спуска на седловина между
масива на вр. Червената могила от север и вр. Козница на юг. По ясно
очертаната пътека по оголеното било почти в южна посока се достига върхът. Непосредствено преди вр. Козница се пресича тесен пояс
букова гора. От този обзорен връх се откриват панорами към Врачанска планина и Искърския пролом, към Голема планина и Козница,
към върховете Чукава, Мургаш, Баба, Свищи плаз и Ботевградската
котловина.
VII.10.3.C. Осеновлаг — вр. Козница (1,30 ч)
Особени ориентири за този преход не са необходими, тъй
като от селото и през целия път масивът на Козница е пред погледа.
Северно от с. Осеновлаг, където се намират ня75

колко минни галерии (повечето вече закрити), води черен път, който
с много серпентини се качва по южния склон на вр. Козница — широк вододел между Павлов дол на изток и късия Осенов дол от запад.
По него пъплят и няколко пътеки от селото и от мах. Заградня (на
около 2 км източно от Осенов лаг).
VII.10.4.C. Зверино — вр. Козница — ман. „Седемте престола" (6,45—7 или 7,15—7,30 ч)
Село Зверино (приемник на три селища — Печена църква,
Гюрещица и Слатина, 2105 ж.) е разположено на левия и отчасти на
десния бряг на Искър. Застъпва се мнението, че името му има старобългарски произход и значи място, богато на диви зверове, на дивеч. В западния край на селото, до шосето за София има оригинален
паметник с надпис, който осведомява, че след гибелта на войводата
Ботев 40 четници начело с Войновски преминават на това място Искъра.
Минава се през моста на р. Искър и се тръгва на запад по шосето за с. Оселна. След сградите на ДЗПК „Хр. Ботев" се тръгва на
юг по черен път покрай обори и лозя. Целият маршрут в почти южна
посока следва вододела между Джерньовница и Ржанска река. Минава се през м. Зверинска керина (20 мин), по Попов рид източно от
вр. Дева могила. Пътят продължава, виейки се нагоре в южна посока,
и заобикаля от запад вр. Могилата (Пенчена могила) със запустяла
кошара (40 мин от Зверино). До овчарниците на АПК има равен път
(1 ч). Оттук се следва пътят, който минава по източния скат на вр.
Изпъдецо — ляв долинен склон на Сухата река. Пътят минава покрай
изворите под Изпъдецо (удобно място за почивка), след което се измъква на седловината между вр. Яворска могила на север и вр. Чералешка чука на юг. По-нататък пътят почти по хоризонтал подсича
източните скатове на Чералешка чука и Нирска могила, минава покрай няколко кошари и стига до скалистия вр. Нирски камък. Право в
южна посока през гората се преодолява късо, но стръмно разстояние,
след което се излиза на билната заравненост съвсем близо (северозападно) до вр. Байрямов камък (2,45—3 ч). До този район извежда
и камионен път, който идва откъм с. Игнатица (на 3 км югоизточно
от с. Зверино). Без да се отива на вр. Байрамов камък, по ясно очертан път, се тръгва на изток, като се обхожда изворната област на Палов дол, и се излиза в източното подножие на вр. Червената могила
(3,15—3,30 ч), откъдето се изкачва вр. Козница по северния му
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склон. Оттук по един от двата варианта (маршрут VII. 10.2 или VII.
10.3), следвайки обратния път, се слиза до ман. „Седемте престола"
съответно за около 2,30 или 3 ч.
VII. 10.5. С. Зверино — х. Лескова (6—6,15 ч)
По този маршрут се пресича напречно (север—юг) цялата Ржана. Първата част на маршрута, която е по-трудна, напълно
съвпада с маршрут VII. 10.4 до подножието на вр. Байрамов камък
(2,45—3 ч). Оттук вместо на изток по пътя за вр. Козница се тръгва
в южна посока и само за няколко минути са излиза на равното тревисто гърбище на вр. Байрамов камък. Самотно стърчащи скалички
надигат чела наоколо. Продължава се на юг със съвсем леко спускане
по почти заравнен терен. Местността се нарича Ръжана, На изток
близо до пътеката са чешмата Конски кладенец и вр. Конски камък
— водосборът на р. Конщица (ляв приток на р. Рударка), а на запад
е изворната област и каменистата клисура на Палов дол. След около
30 мин се подминава скалистото връхче Бойчов кръст (3,15—3,30 ч).
Пътят продължава в южна и югоизточна посока, траверсирайки западните склонове на вр. Стойкова чукла високо над мах. Манчовци,
след което завива на изток и слиза на широка седловина в самото северно подножие на вр. Войкеница. На тази седловина, където се намират кооперативни кошари, откъм с. Краево излиза камионен път,
който се спуска в долината на р. Габровница за с. Осеновлаг.
Маршрутът за х. Лескова продължава оттук по ясно очертан
широк път, който подсича западните склонове на Войкеница и отново
излиза на билото северно от вр. Брезовишка чукла (4,45—5 ч). В югозападна посока той опасва вр. Брезовишка чукла от западната страна
високо над Торньов кладенец (изворите на р. Габровница) през стара
букова гора. След това се излиза на билото в м. Русалиите, между вр.
Брезовишка чукла и вр. Увеса — границата между Ржана и Голема
планина. От това място се открива хубава гледка към вр. Козница и
вр. Чукава. На юг е обширният водосбор нар. Пейов лак, Темновска
и Бела река, които раждат р. Боговина. Продължава се в югозападна
посока по билото покрай вр. Вълчанова чукла, м. Мандрата и Околчестата поляна, подсича се от изток през стара букова гора вр. Увеса
и се излиза южно от него. Тук минава централната маркировка
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Ком—Емине. По нея в южна посока за 10 мин се стига м. Равнището, откъдето се завива на запад към Лескова махала и х. Лескова. За
почти същото време до хижата се отива, като преди да започне траверсирането на изток на вр. Увеса, се тръгне точно на югозапад и се
изкачи самият връх (денивелацията е само 70—80 м). От вр. Увеса в
юг-югозападна посока (азимут 200°) се слиза до х. Лескова.
Вариант. Следва се маршрут VII.10.4 до вр. Козница. От
върха се продължава в юг-югоизточна посока по пътека, която следва вододела между Палов и Осенов дол. През мах. Козница и покрай
мах. Белата вода се слиза в мах. Заградня в долината на р. Габровница за 1—1,15 ч (общо 5,30—5,45 ч). Оттук в южна посока покрай
(източно) вр. Мел нишки камък (тук пътеката прави остра двойна
серпентина) се излиза на главното било на Голема планина, на около
1 км западно от вр. Увеса (6,45—7 ч). На 50—60 м надолу (на юг) в
гората е Изворо. В югоизточна посока за около 20 мин (общо 7,05—
7,20 ч) се стига до Лескова махала и х. Лескова.
За да се избегне губенето на височина при пресичането на
р. Габровница през мах. Заградня, може да се направи по желание и
междинен вариант — оставя се багажът в района на Байрамов камък,
изкачва се вр. Козница и отново се връща при Байрамов камък, за да
се продължи към х. Лескова. Отклонението до вр. Козница удължава
маршрута общо с 2,30— 3 ч (от с. Зверино около 9 ч).
VII. 10.6. С. Рашково — вр. Козница (3,30—4 ч)
Село Рашково (24 км от Ботевград) е разположено в източното подножие на Ржана от двете страни на Рашковска река. Неувяхваща е революционната му слава. След погрома на Септемврийското
въстание в околностите му действува четата на Иван Кинов. Активно
участие взема във въоръжената антифашистка борба 1941—1944 г.
Рашково е от верните бази на чавдарци. През 1943 г. отрядът провежда тук акция. Жив е още споменът за героичния подвиг на ятачката
Димитра Антова. Пред изумените очи на дошлите да я арестуват агенти и полицаи тя слага край на живота си. Сега в югозападния край
на селото сред малък парк се издига мемориален комплекс, който напомня за революционните традиции на рашковци. На около 10 мин
от селото и мемориалния комплекс се
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намира поляната Бачийщето, ограничена от Тудешки дол и Братанов
лак. През нея извива камионен път, който се следва за кратко време.
За да се избягнат завоите, се тръгва по пряката пътека, която в западна посока пълзи през млада гора в м. Бежанище и извежда в м. Арто
(0,45—1 ч). От м. Арто пътеката завива в югозападна посока, следва
слабо очертаното било и след около 1 ч (общо 1,45—2 ч) излиза на
билната заравненост западно от вр Байрямов камък. Оттук за кратко
време се върви в югозападна посока по т. нар. Рашковска пътека. В
подножието на Байрямов камък тя се изоставя и в западна посока се
достига пътеката откъм с. Зверино. До вр. Козница се следва описаният в маршрут VII. 10.4 път.
VII. 10.7. С. Краево — вр. Козница (4,30—4,45 ч)
Село Краево е кацнало високо в източното подножие на Ржана (19 км от Ботевград), там, където се събират р. Конщица и Крива
река, за да образуват р. Рударка. От с. Краево до с. Осеновлаг води
камионен път, по който може да се излезе до седловината северно от
вр. Войкеница. За да се избягнат множеството гъсти серпентини, за
предпочитане е да се използуват преките пътеки, които ги пресичат
на много места. Тръгва се от горния (югозападен) край на селото
през камениста поляна в подножието на Маринков рът. Върви се в
югозападна посока през м. Дрезгата. При мъгла за ориентир може да
служи далекопроводът, който също прехвърля билото на Ржана, но не
северно (както пътя), а южно от вр. Войкеница. Върви се 1,15—1,30
ч, пресича се веднъж пътят и се излиза пак на него югозападно от
историческия вр. Градище (Градец). На него се намират руини от
тракийска крепост. Като се свърже това с останките от римски път
през Ржана, крепостта край „Седемте престола" и намиращата се
край Рударка стара шлака, може да се допусне, че планината и околностите й са обитавани от дълбока древност.
От Градище по ясно очертана пътека на запад-югозапад или
по пътя, който прави широк завой на север, се излиза на седловината
северно от вр. Войкеница при сградите на кошарите (2 ч). Това възлово място също се нарича Градище (Градец). Оттук по пътя или по
преки пътеки в южна, а после в западна посока край р. Габровница
може да се отиде до с. Осеновлаг за 1,15—1,30 ч (общо от Краево
3,15—3,30 ч), а до ман. „Седемте престола" — за 3 ч (общо 5 ч). В
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на посока по описания в маршрут VII. 10.5 път за 1,45—2 ч се отива
до х. Лескова (общо 4 ч от Краево).
За първенеца на Ржана вр. Козница се тръгва по пътя в северозападна посока — западно от вр. Стойкова чукла, през Бойчов
кръст и Байрямов камък (обратния път на маршрут VII. 10.5). От Градището до вр. Козница разстоянието се взема за 2,30—2,45 ч (общо
от Краево 4,30—4,45 ч).
От вр. Козница освен по познатите маршрути към с. Осеновлаг, ман. „Седемте престола", х. Лескова или с. Зверино може да
се разработи вариант за слизане към гара Елисейна (през вр. Градо и
с. Злидол за около 6 ч) или към с. Оселна (за 3,30—4 ч).
VII. 10 8. С. Осеновлаг — х. Лескова (2—2,15 ч)
В зависимост от избрания маршрут или вариант в с. Осеновлаг се идва откъм гара Елисейна и ман. „Седемте престола" (пеш
или с автобус), откъм с. Краево, вр. Козница и други обекти от Ржана
или Голема планина.
От центъра на селото се тръгва точно на юг по долината и
срещу течението на р. Средня, ляв приток на р. Габровница. Върви се
около 1 км и след като се отминат крайните къщи, започва изкачване
в източна посока по пътя за мах. Опалето. След махалата се завива
на юг-югоизток и по рида Заногата пътят излиза на главното било
на Голема планина западно от вр. Лескова могила при седловината
и оброка „Св. Дух" (1,30—1,45 ч). Тук минава централната маркировка Ком— Емине, по която за около 30 мин в източна посока (към
вр. Увеса) се отива до Лескова махала и х. Лескова (вж. маршрут VII.
11.5).

VII.11. Голема планина
Голема планина е най-големият планински дял от Западна Стара планина
източно от Петрохан. От това вероятно идва и името й. Западната и северната й граница, съответно с Мала планина, Понор, Козница и отчасти с Врачанска планина, е
очертана от величествения Искърски пролом. Източната и североизточната граница с
Ржана следи долината на р. Габровница от устието й в Искър до изворните й области,
прехвърля билото през Русалиите — седловина между вр. Брезовишка чукла и вр.
Увеса, и се спуска по долината на р. Пейов лак и р. Боговина. Най на изток подножията й опират в Ботевградската котловина между селата Литаково и Врачеш. На юг
границата със Софийска планина и Мургаш минава по долината на Батулийска река,
след това по р. Ябланица и Еловица, прехвърля билото през седл. Погледец и се спуска
по долините на р. Мерушница и р. Чешковица.
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Главното било на Голема планина образува широко отворена на североизток
дъга. В най-северната част — до вр. Издремец (в официални източници се среща както
това име, така и Издримец), то има почти север—южно направление. След това докъм
вр. Високата чукла посоката му е юг-югоизток. Оттам билото рязко завива на изток и
държи това направление до възловия вр. Увеса, където се Свързва с билото на Ржана.
След вр. Увеса то отново се насочва на югоизток. По него от север към юг и югоизток се редуват върховете Ручева глава, Потука, Издремец (1493 м), Старо пладнище,
Плато, Високата чукла, Чукава (1587 м, първенецът на този дял), Лескова могила,
Увеса, Бигла, Златаришката и Рудешката чукла. Югоизточно от Рудешката чукла след
м. Билото е седл. Погледец — границата с Мургаш.
Източно и северно от главното било към долината на Габровница и Ботевградското поле се спускат къси, стръмни и сравнително слабо разчленени склонове.
Изключение прави само най-източната част, където са развити дълбоко всечените долини на р. Боговина (с основни притоци Пейов лак, Темновска и Бела река и Репец),
р. Писана и р. Мерушница — ляв приток на Чешковица.
Западните и южните склонове стъпаловидно се спускат към долините на
реките Искър и Батулийска1. Те са завършеци на удължени и често заравнени ридове, които се разклоняват от главното било, разделени от дълбоко всечените долини
на реките Трескавец, Рединска, Градешница (десни притоци на Искър), Кръстешка и
Оградешка, Девич и Огойска и др. (притоци на Батулийска река).
В Голема планина се намират хижите Трескавец (с капацитет 20 места), Буковец (34 места), Лескова (27 места) и ведомствената хижа Тръстена (Тръстеная —
30 места). На границите й са ман. „Седемте престола" и Врачешкият манастир,
които разполагат със спални за туристи. В Голема планина се намират много исторически места, свързани с борбите за национална независимост и въоръжената съпротива
против фашизма и капитализма. Тук още живеят легендите за Вълчан войвода, за поп
Мартин войвода. Тя дала закрила на Ботевите четници. Най-ярките страници обаче
са свързани с бойния път на отряда и бригадата „Чавдар", на Втора софийска народоосвободителна бригада. Местностите Марина мъртвина, Урушката пльоча, братската
могила край Литаково — това са все свети имена, жалони по пътя на безсмъртието.
Откъм Искърския пролом основни изходни пунктове са жп гарите или спирките Реброво, Томпсън, Своге, Желен, Церово, Бов, Лакатник, Левище и Пролет, а откъм поречието на Батулийска река — селата Батулия, Бакьово, Буковец, Огоя, Ябланица (с редовни автобусни връзки с Реброво, Своге и София, с изключение на Буковец).
Удобни изходни пунктове са с. Осеновлаг — от долината на Габровница, с. Лесковдол
— от долината на Рединска река, селата Литаково и Врачеш откъм Ботевградското
поле (с редовни автобусни връзки е Ботевград и София).
Из Голема планина са пръснати стотици махали, вили и вилни зони.
В административно отношение територията й е към Софийски окръг.

1
Тази река се образува от реките Еловица и Непрътка (извират от Мургаш
и образуват р. Търсава) и Бързат (извира от Голема планина). В най-горното си
течение се нарича Ябланица, след мах. Двете реки — Огойска река, след с. Бакьово
— Бакьовска река, а след с. Батулия — Батулийска река.
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VII. 11.1. Гара Лакатник — с. Лакатник — х. Тръстена
(3,15—3,30 ч)
От гара Лакатник през с. Лакатник до х. Тръстена води шосе
(14 км). Може да се използува автобус до селото (7 км), откъдето се
продължава пеш (около 1,30 ч).
От гарата през жп прелеза (източно от гаровата постройка)
се тръгва по шосето за с. Лакатник. То се измъква от южните окрайнини на гаровия квартал и държейки, общо взето, югоизточна посока, с две остри серпентини се изкачва до мах. Корита. Тези два завоя
се пресичат по преки пътеки. От мах. Корита стръмнината постепенно намалява. Шосето продължава в южна посока покрай ливади,
махали и вили, разширявайки постепенно кръгозора към Врачанска
планина, Понор и Искърския пролом. Пресича се заравнено склоново стъпало и се приближава към вр. Куленица. Вляво на шосето
се подминава чешма. Шосето заобикаля от североизток и изток вр.
Куленица и слиза в с. Лакатник. На фона на меките ливади, които го
заобикалят почти отвсякъде, рязко се откроява изтегленият в запад—
източно направление и обшит със скални венци рид южно от селото.
Най на запад той е увенчан с вр. Гарван, по средата (почти южно от
селото) е вр. Яворец, а най на изток — вр. Свърдело. Западно от Лакатник възправя оголено чело Свиновски връх.
Асфалтираното шосе свършва при селото. По-нататък се
продължава по чакълен път, който излиза от южния му край. В източна и югоизточна посока с поредица от завои той пресича три плитко
врязани долинки и вододелите между тях. Минава се покрай няколко стари къщи и стопански постройки. Повечето от завоите могат
да бъдат избягнати, като се пресичат по ясно очертани пътеки. След
като се успокои от завоите, пътят излиза на равно стъпало и завива
на югоизток и юг. Вдясно, точно на юг, се отделя пътека и стълбова
маркировка — тя води към мах. Ключо, без да се отбива при х. Тръстена. Вляво се отделят два черни пътя — те заобикалят през гората
на изток, като минаващ близо до вр. Червения камък (където излизат
пътеките откъм жп спирките Левище и Пролет), а след това покрай
долното езеро се отива до хижата. Най-добре е да се продължи по
чакъления път на юг още около 1,5 км (6 км от с. Лакатник). Тук има
разклон (отбелязан с маркировка), по който в североизточна посока
само след 500 м се отива до хижата. Чакъленият път продължава на
юг и след 500 м излиза на обширна заравненост източно от мах.
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Ключо, където се разклонява. Десният разклон слиза покрай
бившата флотационна фабрика и миньорските сгради към село и
гара Бов, а левият води към изоставени рудници под вр. Издремец.
По-голямата част от този маршрут съвпада с маршрута „По бойния път на
Втора софийска народоосвободителна бригада". На 22 май 1944 г. внушителната отлично въоръжена партизанска колона пресича Искър по висящия мост и се насочва
към с. Лакатник. Както е известно, целта на партизанския поход е била да се осъществи връзка с бригада „Чавдар", след което да се продължи към Средна гора и свързвайки
се с други партизански части, да се завоюва свободна партизанска територия в Стара
планина и Средна гора. На гара Лакатник колоната е забелязана и не след дълго започва преследване. Партизаните провеждат акция в селото, след това водят бой при вр.
Яворец и се отправят по билото към вр. Чукава.

Хижа Тръстена е ведомствена, но винаги дава радушен прием на туристите. Отличава се с прекрасното си местоположение в
северните подножия на вр. Издремец. Източно и южно от хижата се
намират две свлачищни езера1, а наоколо всичко е покрито с меки и
дъхави ливади и гори. (Може би точно затова съвсем не на място е
картофеният блок между двете езера.) Близо нa североизток надига
скалисто челце вр. Червения камък. Пролетно време в околностите цъфтят люляк и жълта перуника. Хижата е с капацитет 30 места.
Водоснабдена и електрифицирана е. Пред нея са руините на древно
манастирче. С малко усилия тази старина би могла да се включи в
хижния комплекс, За съжаление тя все още е обект на иманярски
страсти.
VII.11.2. Гара Бов — х. Тръстена (3 ч)
От гара Бов до х. Тръстена също може да се отиде по шосе
(12 км). Маршрутът често се комбинира, като се отива с автобус до с.
Бов (5 км), а оттам се продължава пеш до хижата.
От гара Бов до селото се отива по шосето, чиято асфалтова
лента е нагъната от множество серпентини (1,15 ч). Дотук се преодолява по-голямата част от височинната денивелация по маршрута.
Североизточно от селото се издига вр. Гарван, а на северозапад са
скалните откоси на Миланешка кукла.

1

Погрешно някои автори твърдят, че езерата са изкуствени.
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От източния край на селото се продължава по чакълен път.
Той траверсира южните склонове на върховете Гарван и Яворец под
венците на скалните откоси, пресичайки няколко стръмни дола —
десни притоци на р. Трескавец. Южно от пътя, който има югоизточна и източна посока, се издигат вр. Колибището и Кошушки връх.
След 5 км се стига до голяма сграда — бившата администрация на
флотационната фабрика и мините. Тук пътят се разклонява. Дясното
отклонение отвежда до сградите на бившата флотационна фабрика,
която е на около 300 м оттук (надолу от нея, на югозапад води път
към х. Трескавец). Лявото отклонение, което трябва да се следва,
след 300—400 м отвежда до сградите на бившето миньорско селище
(северно от флотационната фабрика) — сега лагер за средношколци.
Оттук с два остри завоя пътят излиза на равнището източно от мах.
Ключо. Дотук идва и пряк път, който върви по дола североизточно от
миньорското селище. На юг се вижда вр. Издремец, а на северозапад
— вр. Свърдело. За х. Тръстена (на около 1 км оттук) се слиза по
пътя за с. Лакатник, от който след 500 м вдясно (на североизток) се
отделя маркиран път (още 500 м). Може да се слезе и през ливадите в
север-североизточна посока по черен път покрай горното езеро.
VII.113. Гара Бов — х. Трескавец (1,15—1,30 ч)
От гара Бов точно на изток по главната улица на гаровия
квартал се стигат окрайнините му. Тук р. Трескавец приема десния
си приток Бовски дол и има големи кариери (10—15 мин). Тръгва
се срещу течението на р. Трескавец по чакълен камионен път, който
следва десния й бряг. След десетина минути се подминава разклон
за няколко вили вляво, а след още 5 мин се пресича малко долинно
разширение (общо 25—30 мин). На левия бряг през реката се виждат
няколко вили. Продължава се по пътя, който неусетно набира височина и се изправя на изток. Минава се покрай малка бигорова тераса,
през която се процеждат няколко бистроструйни поточета. Грижлива
ръка е хванала едно от тях и е прекарала студените му води през
чучур. Малко по на изток през долината на реката се прехвърля далекопровод (общо 40—45 мин), а самата долина леко се разширява.
Южният (ляв) долинен склон е стръмен и горист, на места с отвесни
скални венци, над които се издига вр. Зорилица. Десният склон е
по-полегат и сравнително по-оголен. В подножието му на няколко
места
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се виждат самотни стари къщи и тук-таме заградени площи. Последователно се минава покрай водосливите на три дола — десни притоци на р. Трескавец. Покрай тях са оформени малки долинни разширения, изпълнени с наносен материал и покрити с тучни крайречни
лъки. След около 30 мин се стига до дървено мостче и се преминава
по левия бряг на реката (общо 1,15 — 1,20 ч). След още 5 — 10 мин
на изток край реката се стига до х. Трескавец.
Хижата е едноетажна постройка, бивш горски дом. Капацитетът й е 20 места. Край нея растат огромни липи, ели и борове. Югюгоизточно от х. Трескавец се издига вр. Танкосер. От трите страни (с изключение на южната) подножията му са оградени от скални
венци и откоси. На около 30 мин път от хижата се намира пещерата
Меча дупка. Северно от хижата се издига Кошушки връх, а на изток
е Издремец.
Северно от х. Трескавец води маркирана пътека, която прехвърля по мостче р. Трескавец и продължава по стръмния склон на северозапад. По нея се стига до мах. Данговци1, където е т. нар. Вазова
къща. В тази къща се е отбил и нощувал народният поет Иван Вазов
при една от обиколките си из планината. В махалата има стари хора,
които още го помнят.
От мах. Данговци може да се продължи на север и подсичайки западния склон на Кошушки връх, да се излезе на пътя за с.
Бов, почти по средата между селото и флотационната фабрика. От
мах. Данговци може да се отиде и направо в с. Бов. За целта почти
по хоризонтал се траверсират долинните склонове на гористия дол
(десен приток на р. Трескавец) западно от махалата, минава се през
мах. Забачевец, а оттам в северозападна посока се прехвърля билото
на вр. Колибището. Премине ли се билото, с. Бов се вижда. Пътеката
завива на североизток и слиза до него.
VII.11.4. X. Трескавец — х. Тръстена (1,15—1,30 ч)
От хижата се тръгва по камионен път на изток. След стотина
метра се пресича коритото на ляв приток на р. Трескавец и се завива
на североизток. Пътят следва левия долинен склон на р. Трескавец,
зашумен от бук, габър и леска. Тук-там гората е прошарена от борове
и ели. За 25—30 мин
1

Това име се среща и като Данчовци.
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се стига до флотационно езеро, като малко преди това се минава покрай изоставен горски дом. Флотационното езеро остава на запад от
пътя. Продължава се по пътя на североизток, минава се през няколко
поляни, оградени с джанки, през борова гора и покрай кошари се
излиза за 20—30 мин (общо около 1 ч) при сградата на бившата флотационна фабрика. Малко преди това вляво, на югозапад, се отделя
път, който, пресичайки изворните области на р. Трескавец, води към
мах. Данговци и Базовата къща.
От флотационната фабрика се излиза на север до миньорското селище (сега средношколски лагер) само за 5 мин. До х. Тръстена се продължава още 20—30 мин по описания в маршрут VII. 11.2
път.
Пътят от х. Трескавец до х. Тръстена не е маркиран, но е
ясен, с добри ориентири и видимост и опасност от изгубване няма.
Обратният път — от х. Тръстена за х. Трескавец, се взема за около
1 ч.
До х. Тръстена може да се дойде и откъм жп спирките Левище (3,30—3,45 ч) и Пролет (4,15—4,30 ч).
Първи вариант. От сп.Левище в западна посока се изкачва
към селцето и вилната зона. Продължава се в същата посока, след
което се излиза на заравнена площадка на около 200 м височина над
р. Искър. Тук има шахта и чешма. Изкачването продължава в южна
посока до мах. Левище, а оттам на югозапад се излиза на седловина
южно от вр. Ручева глава. Оттук се открива прекрасна гледка към
Лакатнишките скали, Искърския пролом, Елисейна и праволинейния
долинен процеп на р. Габровница. Дотук (2—2,15 ч) е преодоляна
основната денивелация по маршрута. По склона на запад са пръснати най-високите лакатнишки махали. От седловината почти в южна
посока по заравнено било, през ливади, поляни и букова гора и покрай вр. Потука леко и приятно се отива до х. Тръстена.
Втори вариант. От сп. Пролет маршрутът е малко по-труден.
Тръгва се покрай жп линията на изток към моста над р. Габровница.
Веднага се пресича по водосток къса, но с гъсто развита приточна
мрежа (обхванала площта между върховете Ручева глава, Потука и
Еленишка могила) рекичка — десен приток на Искър. Непосредствено след това се завива на югозапад, по вододела между нея и р.
Габровница. Все в тази посока през няколко махали се излиза към вр.
Еленишка могила, откъдето се завива на запад и се минава през мах.
Грамада. От махалата отново в югозападна посока се излиза
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на билото на около 2 км по въздушна линия от вр. Потука, който остава на север, и на толкова от х. Тръстена, която е на юг.
Преходите от х. Тръстена могат да се разнообразят, като се
включи изкачване до близкия вр. Издремец или слизане до ман. „Седемте престола" в долината на р. Габровница.
Вр. Издремец се издига южно от хижата. За изкачването му
са необходими 1—1,15 ч. Тръгва се по пътя на юг, покрай нивата,
през ливадите и покрай горното езеро. Най-удобно е да се излезе на
пътя за вр. Чукава и х. Лескова, да се заобиколи върхът откъм изток
и след това да се изкачи по южния (респективно югозападния или
югоизточния) склон. Самият връх е изграден от варовици, по които
в изобилие растат люлякови храсти, а по поляните около него пролет
цъфти рядката жълта перуника. От върха се открива чудесна гледка
към поречията на Искър и Габровница, към околните планински дялове и техните първенци — Козница, Чукава, Мургаш.
До ман. „Седемте престола" от х. Тръстена се слиза за
2,15-2,30 ч. От хижата се тръгва в югоизточна посока покрай вр. Могилата. Слиза се на изток в долината на Габровница, откъдето по
шосето в южна посока се отива до манастира.
VII.11.5.Х. Тръстена — х. Лескова (5,45—6 ч)
По този маршрут се преминава по-голямата част от главното
било на Голема планина, покрай или през най-личните й върхове.
Част е от похода Ком — Емине.
От хижата се тръгва в южна посока покрай нивата, през ливадите и покрай горното езеро и за около 20 мин се излиза на просторната заравненост в м. Чемерик, където има чешма — източно от
мах. Ключо. Право на юг се издига вр. Издремец. Продължава се
отначало по калдъръмен път в югоизточна посока, като се подсичат северните подножия на върха. След това в почти южна посока
се подсичат неговите източни склонове, като се минава покрай още
една чешма с корито и през м. Манастирска ливада. Ниско долу на
изток тъмнее праволинейната долина на Габровница, където се гуши
ман. „Седемте престола", а над нея като бял облак виси варовиковият
масив на вр. Козница, коронясал билото на Ржана. За около 1 ч се
стига над кариерите за червен гранит в м. Баин камък — югоизточно
от вр. Издремец, откъдето се вижда ман. „Седемте престола" (общо
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тя и маркировката, които следват билото в югоизточна посока през
Берилова воденица (1,30 ч) и двугърбия вр. Старо пладнище, който
пътят подсича от югозапад. В югозападна посока към Искър се спуска долината на Рединска река, а към нея на гъсти серпентини слиза
камионен път от билото. По-надолу след Лесковдол той преминава в
шосе. Вижда се с.Лесковдол, а целият десен долинен склон е осеян с
Желенските и Лесковдолските махали и много вили.
След Старо пладнище все в югоизточна посока следва леко
спускане към седл. Говежди пряслуп, южно от която се издига плоското гърбище на вр. Плато. Изток-югоизточно от него, на късо било,
което се спуска към Габровница, се издига вр. Влаева чукла. Пътят
подсича западните и югозападните склонове на вр. Плато над изворите на Рединска река и за около 1 ч от Баин камък слиза на открита
седловина (общо 2,35 ч). През нея се прехвърля пътят, който идва
откъм Искърския пролом през с. Лесковдол и вилната зона над него
и се спуска по Брезовска река (на изток и североизток) към с. Брезов
дол и долината на Габровница. Брезовдолските махали са плъпнали
също доста нагоре към главното било.
От седловината пътят се насочва почти на юг, след това на
югоизток подсича североизточните склонове на вр. Високата чукла,
откъдето в изток-югоизточна посока за около 45 мин слиза на седл.
Крета при г. д. Чукава (общо 3,20 ч).
Връх Високата чукла е важен орографски възел. От него на
югозапад и юг се спускат няколко разклонения, разделени от долините на реките Рединска, Градешница, Кръстешка, Свиновска и Буковска. Югозападният клон, който се спуска към Искър, е маркиран
от върховете Бранска чукла, Кръстец, Рединска китка и Могилата
(северно от долината на Градешница) и Ветрила, Разкол и Чуклата
(южно от нея). Южният клон е увенчан от върховете Джуренец, Войнегова могила, Чуклата и Липова могила.
Южно от вр. Високата чукла в билния път се вплита пътека,
която излиза откъм поречието на Кръстешка река и мах. Кръстец, а
при горския дом излизат два пътя — единият откъм с. и х. Буковец, а
другият откъм поречието на Свиновска река.
До горския дом този маршрут съвпада с бойния път на Втора софийска народоосвободителна бригада. След сражението при вр. Яворец бригадата, следвайки
билото, идва до тези места, където също се завързва схватка с фашистките постове.
Настъпилата нощ принуждава да се потърсят водачи за Мургаш. „Водачи" обаче им
стават двама предатели, които повеждат партизаните към Батулийска река...
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От горския дом пътят продължава в почти източна посока
северно от главното било. Траверсират се северните спусъци на вр.
Чукава, най-високия връх на Голема планина, високо над изворите
на Брезовска река. Минава се покрай Хайдушкото кладенче, откъдето се завива на юг, подсича се източният склон на Чукава и отново на
изток се стига до седловината в източното му подножие — м. Разделената вода (около 1,30 ч от горския дом, общо 4,50 ч). Оттук на юг
водят началото си реките Узин и Девич (десни притоци на Огойска
река), разделени от късото било Биляница с вр. Разбенишка могила,
а на север е р. Средня — ляв приток на р. Габровница. Южно от вр.
Чукава извира р. Роман (след с. Буковец тя се казва Буковска река, а
още по-надолу, след мах. Оградище — Оградишка река). Тук се издигат върховете Градовска чукла (Градо), Войнова могила и Търтрива
чукла. Името на м. Разделената вода идва от интересното природно
явление бифуркация — от един извор водят началото си два потока
в противоположни посоки (към различни водосбори). В случая при
многоводие от локвата на билната седловина оттокът отива към р.
Габровница и към Огойска река (чрез притоците им Средня и Девич). Това явление се среща и на други места по билото на Стара
планина.
В м. Разделената вода има чешма с корито (вдясно от пътя).
От седловината се продължава в изток-североизточна посока по широк път и след 15—20 мин (5,10 ч) се стига до китка стари буки и оброчището „Св. Дух", отбелязано с каменен кръст. На изток се издига
вр. Лескова могила, а почти на север се спуска път, по който през мах
Опалето се отива към с. Осеновлаг и ман. „Седемте престола". Право
насреща на север е вр. Козница.
Оттук до х. Лескова се отива за около 35 мин. Може да се
мине по два пътя. По тревистото, покрито с поляни било се прекосяват южните склонове на вр. Лескова могила и над м. Изворо се
приближава вр. Увеса. Преди да започне изкачването на върха, се
завива на юг, където е Лескова махала и х. Лескова. По другия път —
в югоизточна посока от „Св. Дух", се пресичат почти по хоризонтал
няколко дерета — притоци на р. Девич. По техните вододелчета на
припечните склонове са пръснати къщите на Лескова махала. Те стигат близо до главното било — това вероятно е най-високата махала
в Стара планина.
Хижа Лескова е преустроено училище. Има капацитет 27
места. Независимо от скромната й уредба и недостатъчните
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места за нощуване х. Лескова е изключително важно туристическо
кръстовище — тук се събират редица маршрути откъм Ржана, Ботевградската котловина, поречието на Огойска река, Мургаш и долината на р. Габровница. За да бъдат оживени пустеещите пътеки
и пътища на тези прекрасни околности, тук трябва да се построи
голяма съвременна хижа.

(3 ч)

VII. 11.6. С. Батулия — м. Марина мъртвина — х. Буковец

В източния край на с. Батулия, там, където Батулийската река
приема водите на събралите се малко преди това в една долина реки
Кръстешка и Оградишка, се издига белоснежен паметник, ограден
от малък парк. На разперените като огромни криле две приведени
каменни знамена грее безсмъртният девиз „Свобода на народа —
смърт на фашизма". Той е издигнат за прослава на подвига на Втора
софийска народоосвободителна бригада, на падналите в кървавия
бой при Марина мъртвина и на други места в околността народни
синове и дъщери.
Водени от предателите уж към Мургаш, партизаните се спускат от г. д. Чукава през вр. Джуренец в поречието на Кръстешка река и осъмват на 23 май в м.
Смесите — водослива между Кръстешка и Свиновска река. Продължават малко надолу по течението, но движението става рисковано. Решават да се установят на лагер.
Преминават на левия бряг и по стръмна пътека се изкачват до м. Марина мъртвина —
малка площадка с няколко скалички сред гората, почти по средата на стръмния склон.
Денонощните убийствени походи си казват думата. Грохнали от умора, скоро заспиват
всички, дори и постовете. Не заспиват само „водачите" — те избягват и успяват да извършат пъкленото си дело. До обяд плътен кордон от войска, жандармерия и полиция
стяга Марина мъртвина. Една нелепа случайност — случайно съборен от вражи крак
камък наранява санитарния подофицер на бригадата, и в създалата се тревога и суматоха партизаните са открити. Над Марина мъртвина се извива огнен смерч — мини,
бомби и картеч засипват партизаните. Падат първите убити и ранени. Въпреки изненадата още в началото на боя заместник-командирът Дичо Петров с още трима бойци заема позиция с една от картечниците. Картечарят Атанас Георгиев (Насето) пада
убит. Покосени са и останалите двама мерачи. Зад картечницата застава Дичо Петров.
Точният му огън обърква врага и партизаните започват да се оттеглят. В този момент
фашистки куршум пронизва и Дичо Петров. Бойците от бригадата все пак разкъсват
обръча в посока към Батулийска река. Близо до с. Батулия те се пръскат на няколо
групи. Едни поемат към дебрите на Мургаш, други — към Ботевградско, трети — към
Софийска планина, а някои се завръщат обратно към Трънско. Мнозина са заловени и
разстреляни веднага, без съд и присъда. В следващите дни много от бойците попадат
на засади, подготвени преди това за ликвидиране на бригада „Чавдар". Преследвани от
фашистки глутници, на различни места са заловени и разстреля-
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ни Владо Тричков, Йорданка Николова, Гочо Гопин, Начо Иванов и др. Заловен, разпитван и инквизиран, а след това разстрелян заедно с други партизани край с. Литаково е и доблестният английски офицер антифашист майор Франк Томпсън.

До с. Батулия се идва с автобус от Реброво (4 км) или от София (директна връзка) по асфалтиран път, следящ десния долинен
склон. Преди да се стигне селото, на отсрещния склон е Муратов камък, който легендата свързва с разбиване на ордите на Мурад бей от
Батул войвода. Селото е здраво свързано с партизанското движение.
То дава 14 партизани на отряда и бригадата „Чавдар" и много ятаци
и помагачи.
Маршрутът започва от паметника в източния край на селото.
Над него на висока тераса е манастирчето „Св. Никола" — също обвеяно от легенди и предания. Тръгва се на север по широк камионен
път, който върви по десния бряг на Кръстешка река. След десетина
минути се стига водосливът й с Оградишка река (в горното течение
— Буковска река). Продължава се на север по Кръстешка река и след
2—3 мин се достига мястото, където е бил заловен майор Томпсън.
Някогашното паметниче вече го няма — сега се изгражда нов паметник, а до него лее бистра вода каменна чешма. Пътят завива леко
на северозапад и след 10 мин (общо 20 мин) се стига до мост. През
него надясно (на югоизток, а след това на изток) се прехвърля път,
който води за мах. Белево къще и вилните зони, плъпнали по целия
десен долинен склон на Оградишка река. Малко преди моста вляво
(на югозапад) се отделя път, който се изкачва към мах. Лаловица.
Продължава се нагоре срещу течението на Кръстешка река, все по
десния й бряг. Долината постепенно събира гористите си склонове,
стеснява се, а пътят, плавно набирайки височина, завива на североизток и изток. След 10 мин (общо 30 мин) се стига водосливът на
десен приток на Кръстешка река, по който води отклонение за мах.
Мало Мечка. След 500—600 м се стига до друг водослив. Пътят вече
държи почти източна посока. След нови 20 мин (общо 50 мин) вляво край пътя се вижда малка табела, която сочи на юг, през коритото на реката към м. Марина мъртвина и лобното място на Дичо
Петров. Основният път продължава нагоре (на изток) към м. Смесите (500—600 м оттук), където в Кръстешка река се влива Свиновска
река. Следвайки посоката на табелата, по малко мостче се пресича
реката. Тук някога бликаше изворче, сега превърнато в чешмичка.
На близко дърво има табела, която показва пътя на партизанина Б. А.
Павлов. Друга указателна
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табела сочи нагоре по стръмния горист склон (ляв долинен склон на
Кръстешка река), където е м. Марина мъртвина1. По тясна и стръмна,
но добре очертана пътека за около 10 мин (общо от паметника край
Батулия 1 ч) се стига до тясна площадка с няколко дървени пейки. На
малка скаличка над нея са поставени бюст на Дичо Петров и плоча
с надпис: „Тук на 23 май 1944 г. геройски загинаха за свободата на
народа Дичо Петров и група бойни другари". Това е историческата
м. Марина мъртвина — тихо, закътано и потайно място, дало временен подслон на народните синове и дъщери по героичния им път
към безсмъртието. Гората наоколо — от бук, габър и дъб, е освежена
тук-там от светли брези. От площадката през клоните на дърветата
прозират върховете Ветрила, Войнегова могила и Джуренец.
От м. Марина мъртвина и лобното място на Дичо Петров
продължава изкачването по тясна, тревиста и зашумена пътека нагоре, на юг. Само след 5 мин се излиза от гората и след още 5 мин (1,10
ч) се достига тревиста седловина — през лятото истински килим от
цветя и билки. Това е м. Дългата ливада. Тя дели Липова могила на
запад от Чуклата на изток. На юг по склона са пръснати къщите на
мах. Белево къще и неизменните вили.
Седловината Дългата ливада е рядко обзорно място. Оттук
се виждат големи части от главните била на Голема планина, Софийска планина и Мургаш. На север хоризонтът се затваря от върховете
Чуклата, Разкол, Ветрила, Кръстец, Бранска и Висока чукла и Джуренец. На юг и югоизток през долината на Оградишка река са Уровишка, Драгоишка и Влаова чукла, а още по на юг, през долината
на Батулийска река са върховете Гола глава, Дебели дел, Драгоната
и Готен. Близко на изток е Чуклата, а на запад е Липова могила. На
североизток с рязък контраст се откроява гористият вр. Войнегова
могила с пръснатите в меките му подножия мах. Равни дел и вили.
От седл. Дългата ливада се продължава по път по самото
било — вододел между Оградишка и Кръстешка (Свиновска) река.
Върви се на североизток през ливади и поляни, като се подсича от
север вр. Чуклата. След 20 мин (1,30 ч) се слиза на тясна седловина,
където има гроб, а "малко преди това вдясно се вижда самотна стара
къща. На север от седловината се

1
Мнозина автори неправилно отбелязват с името Марина мъртвина целия
вододелен хребет между Кръстешка и Оградишка река. Неправилно е и тълкуването
на името като усойно, мъртво място. Мъртвина означава тиха, потайна местност.
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спуска пътека към м. Смесите. Тук излиза и широк камионен път,
който идва откъм мах. Белево къще. По този път се продължава на
североизток към мах. Равни дел и личния горист вр. Войнегова могила. Отдясно на пътя се стелят ливади, а отляво — дъбова гора. След 5
мин се минава покрай трафопост, където пътят се разклонява. Тръгва
се по лявото разклонение и след 5 мин (1,40 ч) се стигат първите,
най-долни къщи на мах. Равни дел. Покрай старите къщи с потъмнели от патината на времето покриви от плочи се кипрят гиздави вили.
След още 15 мин (1,55 ч) се достига седловината в югозападното
подножие на вр. Войнегова могила. Тук пътят отново се раздвоява.
„Левият, по-широк и хубав, подсича ниско западните склонове на вр.
Войнегова могила и се рее нагоре из лабиринт от вили и махали. Десният път с леко качване през гората за около 20 мин също пресича
западните склонове и извежда на висока седловина точно северно
от върха (2,15 ч). Наблизо има нива. Тази седловина е също рядко
обзорно място. Оттук се вижда вр. Чукава, а южно от него — вр.
Търтрива чукла и Разбенишка могила. По на изток се редят Бигла,
Златаришка чукла, Рудешката чукла, Муртините чукли и др., а на
югоизток ясно се открояват масивът на Мургаш и билото на Софийска планина. Оттук в северна посока води широк горски път, който
покрай вр. Джуренец излиза при г. д. Чукава.
От тази седловина следва леко и приятно спускане през млада борова гора по високия десен долинен склон на Буковска река.
След 15 мин (2,30 ч) се минава през голяма поляна със стара къща и
няколко нови вилни постройки. Все по пътя с няколко серпентини за
25 мин (2,55—3 ч) се слиза до коритото на Буковска река, която се
пресича, и се навлиза в с. Буковец откъм северния му край. Тук край
селото вляво от пътя е х. Буковец.
Хижата е масивна, но позанемарена и нуждаеща се от основен ремонт сграда — бивше училище. Водоснабдена е, електрифицирана, с капацитет 34 места.
Точно над хижата, в селското гробище се вижда т. нар. Латинска църква. Преданията я свързват с кръстоносните походи, с победата на цар Калоян и се смята, че е приемник на църква още от XII
в.Това обаче не отговаря на историческата истина, въпреки че друга
легенда разказва за голямата победа на българския боил Огой (Огай)
над византийците в района на вр. Бигла (м. Кървавата бара).
В по-голямата си част този маршрут също съвпада с бой-
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ния път на Втора софийска народоосвободителна бригада. Като цяло
не е маркиран, а наличната маркировка (между с. Батулия и м. Марина мъртвина и около вр. Войнегова могила) е крайно недостатъчна.
Абсолютно необходимо е на мястото на малката табела, която сочи
лобното място на Дичо Петров и м. Марина мъртвина, да се постави
ясен и отдалеч виждащ се маркировъчен знак (стълб).
До селото и х. Буковец идва и хубав камионен път (11 км).
Той се отделя от асфалтирания път до паметника в източната част на
с. Батулия, минава покрай него и прехвърля вододела между Батулийска и Оградишка река източно от манастирчето „Св. Никола" (м.
Градо — със следи от римско градище). След това пътят се спуска в
долината на Оградишка река и следва левия й долинен склон през
гора, минавайки покрай няколко вили. След като се мине мах. Оградище, той завива на север и все по левия долинен склон стига до с.
Буковец. По пътя разстоянието се взема пеш за около 2,30 ч, а слизането (от Буковец към Батулия) е около 2 ч (до паметника).
Хубавото и звучно име на селото идва от буйните букови
гори, които са покривали някога всички околни склонове. Сега тяхното място е заето от млади борови гори, а буковите са се запазили
източно и североизточно от селото, към вр. Чукава.
Първи вариант. М. Марина мъртвина и лобното място на
Дичо Петров могат да се посетят за почти същото време (около 1 ч от
с. Батулия) и по друг маршрут. След като се подмине мястото, където
е бил заловен майор Томпсън, и се стигне мостът, вместо да се продължи нагоре срещу течението на Кръстешка река, се минава през
моста и се тръгва по пътя за мах. Белево къще. Навлезе ли се в района на махалата и вилните зони, покрай първия дол (десен приток на
Оградишка река) върви черен път, който се изкачва на североизток и
излиза на седл. Дългата ливада. Оттук в северна посока за по-малко
от 10 мин се слиза до м. Марина мъртвина. Връщането към с. Батулия може да стане по долината на Кръстешка река.
Втори вариант. След като се посети м. Марина мъртвина по
основния маршрут или първия вариант, се слиза в долината на Кръстешка река. Тръгва се срещу течението й до м. Смесите — водослива между Кръстешка и Свиновска река. Продължава се на север по
пътя, който върви по долината на Кръстешка река или по вододела
й със Свиновска река. В първия случай покрай мах. Кръстец и вр.
Бранска чукла се
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достига главното било на Голема планина при вр. Високата чукла, а
във втория — покрай вр. Джуренец също се излиза на главното било
при г. д. Чукава (2—2,15 ч от Марина мъртвина). Оттам маршрутите могат да се продължат към хижите Буковец, Лескова, Тръстена и
Трескавец, към с. Лесковдол или ман. „Седемте престола".
VII.11.7. X. Буковец — х. Тръстена (4,30—5 ч) или х. Лескова
(3—3,15 ч)
Северно от х. Буковец покрай църквата (Латинската църква)
и борова гора се излиза на камионен път по вододела на два начални притока на Буковска река. Всъщност този път излиза от северния
край на с. Буковец, където се разклонява. Левият пресича коритото
на реката и води към Войнегова могила. Десният път с няколко серпентини набира височина по левия долинен склон на Буковска река
в северозападна посока и за около 1 ч излиза на седл. Крета при г. д.
Чукава. Оттук по описания билен маршрут (VII. 11.5) на северозапад
се отива към х. Тръстена (3,30—4 ч) — с разклони към с. Лесковдол
и Искърското дефиле, към с. Брезов дол и долината на р. Габровница
и към х. Трескавец и гара Бов. На изток може да се продължи за х.
Лескова (2—2,15 ч) — с разклон за с. Осеновлаг и ман. „Седемте
престола".

(2,15 ч)

VII.11.8. С. Реброво — с. Огоя (20 км с автобус)— х. Лескова

След като се мине с. Батулия, шосето минава и през с. Бакьово (5 км от с. Батулия). Село Бакьово праща 14 партизани в редиците на чавдарци и дава много ятаци и помагачи. През зимата на
1943—1944 г. тук намират закрила част от партизаните на чета „Бойчо Огнянов", а през юни 1944 г. е проведена успешна акция. Край
селото в м. Балина лака, до шосето, на висока тераса на Батулийска
река (тук Огойска) се издига паметник с имената на осемте свидни
жертви, които е дало селото като партизани и в Отечествената война.
След с. Бакьово следва м. Двете реки, където шосето се раздвоява —
на изток към с. Ябланица и м. Търсава и на север към г. Огоя.
Село Огоя е разположено при големия завой на Огойска
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река, където тя рязко сменя посоката си в южна и приема двата си
десни притока Дълбок дол и Узин. Отстои на 3,5 км от м. Двете реки.
Това всъщност е центърът на селището. Защото то и неговите махали
са доста щедро разпилени както надолу към Двете реки, така и на
изток по Огойска река и по склоновете, особено по южните. Южно
от селото надига глава вр. Чучелица, северно е Войнова могила, а на
югозапад — Влаова чукла. Правят се догадки, основани главно на
предания и легенди, че Огоя е много древно селище. Първите сведения за него обаче са някъде от втората половина на XVII в. и основаването му вероятно е свързано с разселванията през османското
робство. По тия места шетали дружините на Вълчан войвода и на
поп Мартин войвода, за които и до днес се разказват легенди и се
пеят песни.
От селото се тръгва на изток по пътя, който следи десния
бряг на реката. Долината на Огойска река тук е праволинейна, с широки ниски речни тераси, заети от тучни ливади и лъки. Минава се
покрай махали и вили. Насреща хоризонтът се затваря от Муртините
чукли и Вражилската чукла. На север се възправя Разбенишка могила, а на юг — вр. Алмаш. След около 2,5 км се достига водосливът на
р. Девич (35— 40 мин). Продължава се на север по пътя срещу течението и по десния долинен склон — все край реката и през махали.
След около 3 км (45—50 мин) се стига мястото, където в р. Девич се
влива Качеров дол — първият по-голям ляв приток (общо 1,25—1,30
ч). Тук има стари горски бараки и сечища. Пътят се прехвърля по
левия бряг на реката, подминава водослива на още един дол и от м.
Горното ливаде завива на север покрай Иванчов дол. В тази посока
за около 45 мин се изкачва до Лескова махала и хижата (общо 2,15
ч)
VII. 11.9. С. Литаково — братската могила (20 мин)
Борческото село Литаково е разположено в западната част на
Ботевградската котловина, на изхода на р. Боговина (граница между
Ржана и Голема планина) от планината. Заслушано отколе в песента
на бистрите реки Боговина и Писана, оградено на север от Мачово
бърдо, а на юг от Врачешко-Дреново бърдо и Калето, селото не може
да бъде подминато равнодушно. Отстои на 10 км от Ботевград и има
редовна автобусна връзка.
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Няколко са имената му, стигнали до нас през вековете — Разпопово, Рударе, Лютаково, Литаково. На Герова чукла са оставили
следи древните траки. Твърдината Вълчиград (югозападно от селото)
бранила още Първата българска държава. По долината на р. Писана
минавал стар друм от Мизия за Средец. Следите от срутени галерии,
рупите и останките от каменни корита по склоновете на Брезовишка
чукла говорят, че в околностите му цъфтял рудодобив, промивал се
златоносен пясък. Най-ярка е славата на Литаково като непокорно,
борческо село. Тук още живеят историческите легенди за Люто войвода, дал днешното име на селото, за Вълчан войвода и поп Мартин
войвода. В селото идвал, за да основе революционен комитет Димитър Общи, а след това заедно с него дошъл и Апостолът Левски.
В църковния двор на Литаково са погребани тленните останки на
петима Ботеви четници, откупени от башибозуците от родолюбиви
Литаковци (след боя при Осенов преслап на групата, предвождана от
Никола Войновски). През Освободителната война около Литаково,
където бил разположен силен гарнизон с шест табора, три реда укрепления и много оръдия, се водили боеве.
През антифашистката съпротива Литаково е вярна партизанска крепост. Селото дава 5 партизани (четирима от които загиват),
десетки ятаци и помагачи на „Чавдар". Отвъд р. Боговина е яташкият
дом на баба Кула Найденова — Литаковската Баба Тонка, в която
неведнъж са отсядали чавдарци.
Юли 1943 г. След подло предателство полицията открива лагера на чета
„Бойчо Огнянов" в Литаковския балкан. Сред вещите, останали в лагера, агентите намират и тепсията, с която баба Кула е гощавала юнаците. Следват мъчителни разпити,
продължителни инквизиции, фашистки зандан. През май 1944 г. Трети батальон на
бригада „Чавдар" води тежко сражение с жандармерията. Марин Грозаевски — съпругът на баба Кула, е ранен. Придружен от сина си Найден и дъщеря си Мария — също
партизани, с решение на командуването, тримата се отправят към родния балкан. Предадени, те загиват в м. Орничето на 24 май — празника на Кирил и Методий...

Братската могила се намира в м. Калето, на около 1 км
южно от селото (20 мин). Високият бял обелиск се вижда отдалече.
Тук, сред тишината на борова гора почиват 58 герои антифашисти
от различни краища на страната и света. В този интернационален
пантеон на безсмъртието са погребани червеноармеецът Ванюша
от Украйна, английските офицери антифашисти Томпсън, Скот и
Монро, американският офицер Кларк. Между тях са и любимката на
чавдарци Сашка (Хер97

мина Разградлян), Дичо Петров, Костадин Буковански, Радка Докова, Имената на мнозина са неизвестни.
Там, където р. Боговина достига крайните къщи на с. Литаково, на левия й бряг сред овошки е притихнала историческата
Реджовска воденица. След героичния епилог на Ботевата чета във
Врачанския балкан 14 четници начело със С. Савов и С. Соколов,
изморени и гладни, след неравни боеве с турските потери в м. Полов
камък и Пречеста над Литаково стигнали до Реджовска та воденица.
По това време тя била далеч извън селото —- на 1—1,5 км. Обкръжени от черкези и башибозук, четниците били принудени да се предадат. Оковани във вериги, те били откарани в Орхание (Ботевград),
а по-късно — в София.
VII. 11.10. С. Литаково — м. Урушката пльоча — х. Лескова
(5—5,30 ч)
От западния край на с. Литаково се тръгва по пътя през долината на р. Боговина. След около 1 км се пресича реката и се завива
на северозапад, по левия долинен склон на р. Калугерски дол — ляв
приток на Боговина. Временно се използува широк коларски път, а
след като се набере височина (45 мин), се излиза на пътека по рида
Жидовник. По нея до седловината между вр, Св. Атанас (с оброчище) и вр. Тиова могила (1,10—1,15 ч общо) се следва все левият
долинен склон на Калугерски дол. На вододела между Калугерски
и Лельовишки дол в м. Гръбцово е била кошарата на Марин Грозаевски, в която през зимата на 1943—-1944 г. е пребивавал щабът
на отряд „Чавдар". Пътеката продължава на северозапад високо по
вододела между Лельовишки и Калугерски дол, минавайки през полянки, осеяни с глог и диви круши. Вляво от нея склонът е покрит
със стройна дъбова гора, а високо на север остава вр.Тиова могила.
Промушвайки се през гората, пътеката неусетно извежда в м. Тиовската падина (изворите на Калугерски дол), където сред поляната
блика изворче (1,45—2 ч). Оттук, следвайки почти северна посока,
за кратко време се преодолява къса стръмнина и се излиза на Тиовски
преслап (Говедарника — 2,15 ч) — обширна, оградена с букова гора
поляна между вр. Тиова могила и вр. Дойков плат.
По-нататък до м. Урушката пльоча има стара маркировка с
червена боя. Пътеката е ясно очертана и върви по билото
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към вр. Брезовишка чукла на запад-северозапад. Оттук се виждат
почти всички селища в Ботевградската котловина и Главната старопланинска верига с върховете Звездец, Баба и Свищи плаз. След вр.
Дойков плат и м. Каменната стряга (съответно 2,45 и 3 ч) пътеката свива надясно (североизток) и почти по хоризонтал през вековни
букаци слиза и пресича накъсаната от прагове и бързеи долина на p.
Милкьовица в м. Урушката мъртвина. Пресича се коритото на реката и се минава на левия й долинен склон, където на около 20 м е м.
Урушката пльоча.
След смелата акция на чавдарци в Кремиковци полицията
извършва масови арести и разстрели. На 15 март 1944 г. в м. Урушката пльоча под вр. Брезовишка чукла са разстреляни 19 патриоти от
Ботевградско
От лобното място в м. Урушката пльоча може да се излезе на
север или на югозапад — съответно на вододела между Милкьовица
и Бабина река или на билото, за което е заловен вр. Брезовишка чукла. И в двата случая се продължава на запад и се излиза на маркирания билен път откъм Краево или Ржана за х. Лескова (вж. маршрут
VII. 10.5 или VII. 10.7). От Урушката пльоча до х. Лескова се отива
за 1,15—1,30 ч.
VII.11.11 С. Литаково — х. Лескова (4 ч)
В по-голямата си част маршрутът следва красивата долина
на р. Боговина. В нейното поречие по долините на десните й притоци
Бела и Темновска река чавдарци са устройвали временни лагери. В
този район се е намирал и партизанският лагер „Цолова лъка".
По долината от западния край на селото върви камионен път,
който неотлъчно следва коритото й, минавайки край водослива с Бела
река в м. Вещивир (1 ч). На юг се редят върховете Драганина могила,
Градището, Вълчиград и Острия камък. Северозападно от водослива се издига Драйкина чукла. Продължава се по основната долина
на северозапад и след 30 мин (общо 1,30 ч) се достига водосливът
на Темновска река с р. Пейов лак. Следвайки вододела между двете
реки, пътят с няколко серпентини излиза на главното било на Големя
планина северно от вр. Бигла, откъдето през м. Равнището и южно и
югозападно от вр. Увеса се отива до Лескова махала и х. Лескова.
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VII.12. Мургаш
В най-източната част на Западна Стара планина се издига Мургашкият дял,
чийто най-висок вр. Мургаш (1687 м) е важен морфохидрографски възел. Тук като
във фокус се събират главните орографски оси на Голема и Софийска планина. Долините на реките Ябланица и Чешковица (Мерушница) отделят Мургаш на север от
Голема планина, а долините на реките Желявска и Елешница — на запад от Софийска
планина. По долината на р. Бебреш и Ботевградската (Арабаконашката) седловина
минава източната й граница с Етрополска планина и Било. На юг склоновете й опират
в Камарското, Саранското и Софийското поле, разделени от напречните Негушевски
и Макоцевски ридове.
За разлика от съседните дялове Мургаш, подобно на Ржана, няма така ясно
изразен верижен характер. Планината се отличава с по-масивния си вид, чийто център
е първенецът й. От заравнения масив на вр. Мургаш във всички посоки се спускат
разклонения, ограничени от също така радиално развита речна мрежа.
На север от Мургаш е късият стръмен Калоянов рът, ограничен от долините на Непрътка и Еловица. Източно от долината на Еловица от масива на Мургаш
отначало в северна, а след това в северозападна посока се простира силно удължен
вододелен хребет, който след м. Йовчовото, Билото и седл. Погледец директно продължава в Голема планина през върховете Златаришката и Рудешката чукла и Бигла.
На изток през Зла поляна и вр. Въртежката билото стъпаловидно се понижава през м.
Маанатец, Умрелия кладенец и Витинска поляна към Витинската и Ботевградската
седловина, където минават едноименните проходи. От този клон на север между долините на Бебреш, Осеница и Чешковица към Ботевградското поле се отделят мощни
разклонения, маркирани от върховете Баба, Семянски камък, Елов връх и Калугера
и нарязани от долините на Косачица, Орля и Бела река. От същия клон, но в южна
посока към долината на Чурешка река (в най-горното си течение реката носи името
Кореня, преди с. Чурек — Крушовица, между Чурек и с. Йорданкино — Чурешка
река, а след това — Елешнишка река) се спускат праволинейни хребети, ограничени
от Жерковското дере, Метликовица и Крушовица. Те са увенчани от върховете Йоцова
ливада, Лубена, Глога, Вража глава, Малова могила, Коня и др.
Почти право на юг от вр. Мургаш е вр. Зла могила, а западно от него е възловият вр. Невижда. При вр. Невижда билото се разделя на два мощни клона. Южният
със сложни извивки на югозапад и запад през вр. Шумната могила и м. Рудинор се
свързва със Софийска планина при вр. Готен. От този клон на юг се разплитат няколко
праволинейни рида, ограничени от Жерковското дере, Манастирска и Желявска река
и маркирани от върховете Камик, Остра чука, Големи връх, Антова чукла, Мерова
могила, Становски рът и Преса. Северният клон също със сложни извивки на северозапад и запад — между долините на Челаница (Елешница) и Ябланица (Огойска река,
в долното течение — Батулийска), е увенчан от върховете Претвор, Глогова могила,
Биволова глава, Камарата, Напя.
Името Мургаш е свързано с много легенди и предания, с много събития.
Билото на планината още през римско време било прехвърлено от две пътни артерии.
По склоновете й се намират следи от крепости и градища. Едни от легендите обясняват произхода на името от мургавее — тук наистина често си дават среща бурни
ветрове. Други нашепват за цар Калоян — как разгромил по тези места Балдуина. В
негова чест и досега е останало името Калоянов рът.В трети се разказва и пее песента
за Мануш войвода. Мургаш
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е белязан от дирята на Панайотхитовата и Филиптотювата чета, чийто пряпорец развявал синеокият карловски левент, бъдещият апостол на българската свобода. Мургашките дебри дали убежище и на Ботевите четници след епопеята във Врачанския
балкан. За двама от тях, заловени в Елешнишкия манастир, днес напомнят скромните
паметници край Желява и водослива на Манастирска река — там, където били посечени от турците.
Планината влизала в смелия и дързък план на Гурко по време на Освободителната война. През самия Мургаш минала Третата (дясната) колона под командуването на ген. Велияминов. Тя започнала историческия зимен щурм на Балкана на
26 декември 1877 г. от с. Врачеш. В сравнение с останалите две колони нейният път
бил най-труден, слабо познат, а стръмнината — изключително голяма. Русите били
подпомогнати от стотици доброволци от Орханийския (Ботевградския) край. Авангардът на колоната начело с Тамбовския полк достигнал Мургаш по вододела между
Осеница и Чешковица по пладне на 27 декември. Част от войниците премръзнали и
се наложило да се върнат към Врачеш. Един батальон се спуснал към с. Ябланица, а
останалите — през Невижда към Елешнишкия манастир и долината на Чурешка река.
Основните сили начело с ген. Велияминов изкачили Мургаш на 28 декември и застигнати от снежни виелици, се спуснали към с. Чурек. Убийственият поход продължил
близо 32 часа...
Апогей в историческите събития се достига обаче през годините на въоръжената борба против фашизма и капитализма, когато хайдушкият бунтовен Мургаш
става база и непревземаема крепост на чавдарци. Няма кътче из Мургаш, няма долчина или рътлина, която да не е свързана с дейността на отряда, да не е опърлена от
огнената му диря. Няма селище около Мургаш и съседните планини, което да не е
пратило бойци в „Чавдар", да не е дало помагачи и ятаци. Паметни места като жалони
очертават днес бойния път на партизаните. Между тях са м. Дивата гора под вр. Готен
(в Голема планина), където на(2 юни 1942 г. трима души — Иван Шонев (Митрето),
Тоне Переновски (Цветан) и Добри Джуров (Лазар), по решение на тогавашния Софийски окръжен комитет на БРП създават партизанска група. Наблизо, в м. Сперла е
имало партизански лагер и скривалище. На север е долината на Елешница, по която
е минавал един от най-сигурните канали откъм Локорско за отряд „Чавдар", както се
нарича от септември 1942 г. партизанската група: Неведнъж партизанските колони
изкачват и самия вр. Мургаш, тогава пуст и безлюден. Точно под него са изворите
на р. Непрътка, където на 10 и 11 октомври 1943 г. се е състояла Втората чавдарска
конференция, на която като пълномощник на окръжния комитет присъствува др. Тодор Живков (Янко). Той ръководи и Третата, и Четвъртата конференция, състояли се
съответно на 2 и 3 февруари и на 2 април 1944 г. на х.Мургаш (тогава х. Владко). В този
планински дом партизаните неведнъж са отсядали след убийствените преходи. Тук
един от батальоните посреща Първи май 1944 г. След боя при Елешнишкия манастир
хижата е опожарена от жандармерията. На изток по пътя към Витиня се минава през
Зла поляна — също важно и надеждно партизанско убежище, където се е намирала
партизанската „баня" — изворът на р. Метликовица. Още по на изток е Радин кладенец. Тук е бил един от първите лагери на чавдарци. На това място се е състояла Първата чавдарска конференция — на 10 юни 1943 г. В долината на р. Бебреш, недалеч от
мястото, където Димитър Общи нападнал турската хазна, е м. Черния паметник. Тук
на 31 декември 1943 г. зверски са разстреляни 17 синове и дъщери от Ботевградско и
Етрополско — партизани и ятаци.
Южно от Мургаш, недалеч от мястото, където сплитат води Цанцурска и
Бъзенска река, за да дадат началото на Жерковското дере, на 25 април 1944 г. се създава първата в страната в частите на НОВА партизанска брига-
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да „Чавдар" с над 400 бойци. Само седмица по-късно, на 3 май при Елешнишкия манастир Първи и Втори батальон водят един от най-тежките и кървави боеве.
Недалеч от с. Потоп, край водослива на Жерковското дере с Чурешка река
се издига паметникът на чавдарци — снежнобял обелиск с фигура на партизанин.
Наблизо е домът паметник на чавдарци с музейна сбирка на партизанската бригада.
(В непосредствена близост с тях сега минава магистралата „Хемус".) Това е само част
от проектирания лесопарк „Мургаш", който ще отразява подвига на много поколения
народни борци за свобода.
В Мургаш има само една туристическа хижа — Мургаш (с капацитет 79
места). В планината се намират множество почивни комплекси — Жерково, Витиня,
Търсава и др., ведомствени хижи, пионерски лагери, профилакториуми.
Основни изходни пунктове са гр. Бухово, селата Желява, Йорданкино, Потоп, Чурек, Саранци, Горно Камарци, Врачеш, Осоица и Ябланица и Витиня. Всички
селища имат редовни автобусни връзки със София и Ботевград.
В административно отношение територията на планината попада изцяло в
Софийски окръг.

VII. 12.1. X. Лескова — х. Мургаш (6—6,30 ч). Маршрутът е
част от похода Ком — Емине.
От х. Лескова в северна посока се излиза на билната маркировка непосредствено западно от вр. Увеса, По нея, подсичайки
югозападните тревисти склонове на върха, в югоизточна посока се
стига до м. Равнището (Пряслупа), Малко преди това се пресича
отклонението, което води от Лескова махала (и х. Лескова) по югоизточния склон на Увеса и над Пейов лак към вр, Войкеница, Ржана
или Краево. Дотук се идва и по по-пряк маршрут. От х. Лескова в
източна и леко североизточна посока през ливади и над махалата за
15 мин се излиза на тесен каменист път, по който след още 10 мин се
стига билната маркировка и широк път. Малко след това той минава
покрай самотен гроб (вляво) и се спуска към седловината (общо 30
мин). Широкият път тук напуска билото и слиза към с. Литаково, а
маршрутът за х. Мургаш продължава по широка, добре очертана и
маркирана пътека (със стълбова и лентова маркировка) през букова
и иглолистна гора. Отначало тя се спуска към плоско седловинно
понижение, след което започва изкачването на вр. Бигла (30 мин) —
в началото в югозападна, след това в почти южна и преди върха в
югоизточна посока (1 ч общо).
От вр. Бигла следва спускане, пресича се камионен път и все
през гора след 25 мин (общо 1,25 ч) се слиза на Белева поляна. Това
е кръстовищно място — оттук на югозапад през м. Данчулица слиза
пътека към Огойските махали и с. Огоя,
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а на североизток, по вододела на Темновска река и р. Репец се отива
към поречието на р. Боговина и с. Литаково. На стотина метра западно от поляната, в гората (покрай пътеката за с. Огоя) е Хайдушкото
кладенче, свързано с неизменните легенди за войводи и хайдути.
Продължава се на юг, като се изкачва или се подсича от изток
над Широката падина (изворите на р. Репец) вр, Белева, поляна, и все
в южна посока започва траверсирането на вр. Златаришката чукла по
западния склон. Западно от вр. Златаришката чукла се спуска било,
очертало от върховете Муртините чукли и Вражилската чукла. По
него има няколко пътеки към Огойските махали Лак и Гроздьов дол.
Друго било се спуска на юг-югоизток и изток. По него се редуват
върховете Гуювската и Гороневата чукла, Алмаш, Чучелица.
След вр. Златаришката чукла пътеката рязко завива на изток и подсича южните му склонове, след което извежда на седл. Осенов преслап — между Златаришката и Рудешката чукла, На около 50
м южно от седловината е изворчето Бразак, от което води началото
си р. Бързат — един от изворните притоци на р. Ябланица.
От Осенов преслап пътеката продължава в източна посока,
траверсирайки южните склонове на вр. Рудешката чукла. След това
тя леко повива на североизток, обхожда изворите на стръмен дол —
приток на р. Бързат, и достига м. Билото, през която продължава отново в югоизточна посока чак до седл. Погледец (общо 4,10 ч). Тук е
границата между Голема планина и Мургаш. Малко преди това билото се прехвърля от камионен път, който идва откъм с. Ябланица и м.
Търсава и отива надолу (на изток) през м. Горно Мерово и долината
на р. Мерушница покрай Врачешкия манастир за с. Врачеш. След
Погледец се продължава на югоизток, по вододела между р. Еловица
и р. Мерушница. Пресича се силно наклонена поляна, от която добре
се вижда масивът на Мургаш. Следва стръмно изкачване и се излиза
на малка билна поляна. За кратко време движението е почти по равен
терен. Пресичат се още няколко билни полянки, след което има кратко, но стръмно изкачване, После изкачването продължава през гора
и за 15 мин (от Погледец 50 мин, a от началото на маршрута 5 ч) се
излиза на вр. Чилек. Продължава се отново през гора и след около 10
мин се стига до сравнено оголено стъпало, а след още 5 мин — до м.
Белия камък (общо 5,15 ч). Белия камък е също възлово място. Оттук
в югоизточна
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посока се отделя пътека, която води до Зла поляна и билния път за
Витиня. Право в южна посока друга пътека се изкачва по стръмния
склон на Мургаш, като извежда за 1,15—1,30 ч на билото източно от
метеорологичната станция, откъдето слизането към х. Мургаш (още
30—40 мин) става по добре очертан и маркиран път. От Белия камък
се продължава в западна посока, като за 30 мин се траверсират изцяло северните склонове на Мургашкия масив и се пресичат четири
дола от изворната област на р. Еловица. По западния склон на Мургаш (общо 5,45 ч) излиза и пътеката откъм м. Търсава по Калоянов
рът. Продължава се към х. Мургаш (още 45 мин). Преди хижата се
отделя ясно очертан и маркиран път вляво (на югоизток).
X. Мургаш (в миналото х. Владко) е електрифицирана и водоснабдена и има капацитет 79 места. Тя е неразривно свързана с
историята и бойния път на отряд и бригада „Чавдар".
VII. 12.2, С. Реброво—с. Ябланица(25 кмс автобус) — м. Търсава — х. Мургаш (4,15—4,30 ч)
От жп гара Реброво до с. Ябланица се пътува с автобус. Шосето следва долината на Батулийска река, като минава през с. Батулия, с. Бакьово и през м. Двете реки. В м. Двете реки, където се
събират Огойска река и р. Ябланица, е оформен своеобразен „център" между селата Бакьово, Огоя и Ябланица. До с. Ябланица (8 км)
около реката и по склоновете са накацали много махали и вили. В
центъра на селото има магазин и ресторант. Село Ябланица също е
здраво свързано с историята и бойния път на „Чавдар". Скоро след
сформирането на бригадата на 30 април 1944 г. тук влиза Втори батальон, радостно посрещнат от населението. На 3 август чавдарци
завладяват селото и унищожават общинската архива и приготвените
за германците кашкавал и масло.
От с. Ябланица се тръгва по пътя за м. Търсава, който неотлъчно следва долината на реката (десния долинен склон), ограден
тук от просторни и тучни крайречни лъки. Покрай него са накацали множество кокетни махали, оградени от букови и млади борови
гори. Разстоянието до м. Търсава е около 8 км (1,45—2 ч). Тук събират водите си р. Търсава (образува се преди това от р. Непрътка и р.
Еловица) и р. Бързат. Има сгради на горското стопанство и почивна
станция. Цялата долина е застлана с ливади, които през лятото са
истински
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цветни килими. Според една легенда през османското робство тук
се намирало с. Яворица, а в гъстите Мургашки усои шетала дружината на Трендафил войвода. След един събор селото било ограбено
и опожарено и всичко, заедно с околните гори, било превърнато в
пепелище.
Основният път продължава нагоре (на североизток) към Погледец и с. Врачеш, а пътят за х. Мургаш върви на югоизток, покрай
р. Търсава. След 15—20 мин се стига до водослива между Еловица и
Непрътка (общо 2—2,15 ч). През мостче се отива до паметна плоча
— каменно знаме. Тя напомня за тежкия неравен бой на 3 май, който
Първи и Втори батальон водят в долината на р. Ябланица след битката при Елешнишкия манастир.
Оттук започва продължителното изкачване по Калоянов (Калоянски) рът — стъпаловидно спускащ се на север от Мургаш клон,
вододел между Непрътка и Еловица. По техните долини също се
промушват горски пътища, преминаващи по-нагоре в пътеки. Пътеката по Калоянов рът пъпли отначало в югоизточна посока, а не след
дълго се насочва направо на юг, отдъхвайки си от време на време
върху заравнени склонови стъпала и площадки. Всъщност завие ли
на юг, пътеката върви по сравнително по-полегато и равно било, нахълмено от няколко връхчета и седловини. След 1,15—1,30 ч (общо
3,15—3,30 ч) стотина метра по-ниско в северозападна посока се вижда м. Езеро. Продължава се на юг и скоро маршрутът се събира с
пътя, който идва откъм Белия камък (3,30— 3,45 ч). По познатия вече
път (маршрут VII. 12.1) се подсичат западните склонове на Мургаш и
за около 1 ч се стига до хижата (4,15—4,30 ч)
VII. 12.3. Гр. Бухово — х. Мургаш (4 ч)
Град Бухово (5157 ж.) е разположен в южното подножие на
Софийска планина. Редовни автобусни линии го свързват със столицата. Шосето за него се отделя от магистрала „Хемус" при гара Яна.
След това то минава покрай СМК „Л. И. Брежнев" — Кремиковци,
център на родната металургия. Първата доменна пещ на комбината
влиза в строя и дава чугун през 1963 г. Последователно са издигнати
втора и трета доменна пещ, коксохимически завод и др. Комбинатът
осигурява на страната ни чугун, стомана, прокат, различни видове
ламарини, тръби, металургичен кокс и др.
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Бухово е чисто и спретнато миньорско селище. Градът е приемник на древно населено място, писмени сведения за което има от
началото на XV в. В близките му околности се намират два манастира — „Св. Архангел" (на 2 км изток-североизточно от града) и „Св.
Мария" (на 1 км северозападно).
От центъра на Бухово се излиза в североизточна посока по
шосето, което върви по левия долинен склон на р. Буовчица, То постепенно набира височина, приближавайки билото на вододела с Желявска режа, където два големи завоя се пресичат по преки пътеки. В
м. Мачеш — в източното подножие на вр. Готен и току над изворите
на р. Буовчица, шосето се раздвоява. Левият разклон в северозападна
посока опасва вр. Готен от север и продължава на запад по билото на
Софийска планина (от него има отклонение и за миньорския профилакториум).
Десният разклон, който трябва да се следва, скоро извежда в
североизточното подножие но вр. Готен в м. Рудинор (1,30— 1,40 ч).
На север е долината на Рачница и Елешница.
Продължава се по камионен път на изток по билото през м.
Мома. Подсичат се склоновете на Шумна могила и за около 1 ч се
излиза в м. Широки преслап (общо 2,30—2,40 ч). Тук в югозападна
посока през Становски рът излиза пътят откъм с. Желява.
Пътят завива на север и североизток. Вдясно (на изток) остава вр. Самодивска могила, по-нататък се издига вр. Камик, а на
преден план на северозапад е вр. Невижда. Зад него се издига масивът на Мургаш. В южното подножие на вр. Невижда пътят поема на
североизток до седл. Турски преслап в източното подножие на вр. Невижда (Голяма Невижда), Оттук се вижда х. Мургаш. Местните хора
разказват, че името Невижда е останало от Освободителната война.
Един офицер се изкачил на върха, за да наблюдава София и оттам
извикал: „Не вижу, не вижу!"
За десетина минути на север се стига до хижата. Целият
маршрут е маркиран със стълбова и лентова маркировка.
VII. 12.4. С. Желява — х. Мургаш (3,30 ч)
Село Желява е също в южното подножие на планината, където Желявска река — граница между Мургаш и Софийска планина, я
напуска. Има редовна автобусна връзка
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със София и околните селища. На 2 км южно от селото, при разклона от старото шосе за Витиня е издигнат паметник на Иван Шонев
(Митрето) — един от основателите на отряд „Чавдар". Северно от
селото се издигат ниските връхчета Дървото — на северозапад, и
Умата — на североизток.
Тръгва се по камионен път от североизточния край на с. Желява. Той скоро завива на север и пресича западните склонове на
вр. Умата. След това пътят се насочва на североизток и по вододела между Желявска и Манастирска река извежда на Мерова поляна.
Там се издига паметник на Ботев четник. Близо на изток остава вр.
Мерова могила, а още по на изток, по левия долинен склон на Манастирска река е Елешнишкият манастир (по шосе на около 5 км от с.
Йорданкино). Кога е възникнал манастирът в това потайно кътче на
Мургашките дебри, не се знае. От първите достоверни сведения за
него се вижда, че в края на XVI в. тук кипяла книжовна и просветна
дейност.
На 2 май 1944 г. Първи и Втори батальон на бригада „Чавдар" провеждат
тук акция за снабдяване с хранителни припаси. По същото време Мургаш и околните
планини от Искър до Витиня са блокирани от близо 30 000 войска, жандармерия и
полиция. Рано на 3 май батальоните попадат в обкръжение. Започва жесток и неравен бой, който продължава цели 12 часа Чавдарци успяват да си пробият път и да се
придвижат на север към Самодивска могила и Невижда. През масива на Мургаш боят
се прехвърля в долината на Ябланица. Падат скъпи жертви, но все пак бригадата оцелява. Една част от нея се събира отново на Зла поляна, друга — на вр. Драгоната, за да
продължат партизаните славния си боен път.

От Мерова поляна пътят слиза в долината на Манастирска
река (по-точно на неин десен приток), пресича няколко притока в
източна посока, след което се измъква от долината на северозапад
към Становски рът. Този завой се избягва, като от Мерова поляна се
тръгне по пътека право на север, по късо билце западно от Каленов
дол. Тя извежда отново на пътя, който подсича от изток Становски
рът и извежда на Широки преслап (общо 2—2,15 ч). Тук пътят се
свързва с пътя откъм Бухово. До х. Мургаш се продължава по маршрут VII. 12.3.
VII.12.5. М. Жерково — х. Мургаш (3,30-4 ч)
Историческата местност Жерково е широко долинно разширение на водослива между Жерковска и Чурешка река. Сега през
него минава магистрала „Хемус". Преди да стигне
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Жерково, тя пресича Елешнишка река по втория по големина виадукт „Йорданкино", а след това и по по-малкия — „Потоп". Ниско
долу остават с. Йорданкино и с. Потоп, през които минава старото
шосе. В северния край на с. Йорданкино вдясно от шосето до реката
е паметникът на Йорданка Николова — секретар на ЦК на РМС и
член на ЦК на БРП. През април 1944 г. тя влиза в редовете на Втора
софийска народоосвободителна бригада. След разгрома на бригадата през май край с. Батулия (м. Марина мъртвина) е пленена и на 1
юни е разстреляна.
До Жерково се идва с автобус откъм София или Ботевград.
Централно място тук заема мемориалният комплекс на чавдарци. В
близост с магистралата, сред малък парк се издига висок обелиск с
фигура на партизанин. В основата му греят имената на загиналите
бойци и командири, партизани, партийни и ремсови ръководители,
ятаци, а наоколо има скулптурни композиции, отразяващи главните моменти от борбата. Наблизо е и домът паметник, където има
музейна сбирка на бригадата. Чрез вещи, между които е оръжието
на др. Тодор Живков, на командира на бригадата Добри Джуров, документи, фотоси и табла е проследен героичният път на отряда и
бригадата. Наблизо е и новият голям музеен комплекс.
За увековечаване на подвига на чавдарци е проектирано
изграждането на лесопарк „Мургаш" с площ около 1450 км2 — от
долината на р. Искър на запад до вр. Вежен на изток. В него ще бъдат включени пет основни исторически комплекса. Централният
комплекс ще включва площта между селата Йорданкино и Чурек,
Жерковска и Манастирска река до вр. Мургаш. Освен паметника на
чавдарци, новия музеен комплекс и дома паметник предвижда се от
х. Мургаш през вр. Мургаш до Зла поляна да се изгради централна
мемориална зона. Комплексът „Арабаконак" — от Ботевградския
проход до х. Чавдар и вр. Баба, ще включва монументална експозиция, свързана с Освободителната война. Третият комплекс — от вр.
Мургана до вр. Свищи плаз, ще отразява събитията от хайдушкото
движение до Освободителната война.Четвъртият комплекс ще се
изгради в Етрополска планина. Той ще отразява архитектурното наследство и традициите на този край. Петият комплекс ще бъде около
с. Батулия. Той ще включва композиции, свързани с антифашистката
съпротива.
В историческата м. Жерково на 8—10 юни 1984 г. се проведе
Шестият национален туристически събор.
От м. Жерково се тръгва на север, по праволинейната доли108

на на Жерковско дере и чакълен път. След около 6 км се стига до
водослива на Цанцурска и Бъзенска река, които образуват Жерковско
дере. Тук има няколко горски бараки и ниви. На 30 мин път нагоре
(на северозапад) по левия долинен склон на Бъзенска река е поляната1 с трите вековни бука, вече изсъхнали. Гранитна скала — паметник с надпис, бележи мястото, където на 24 и 25 април 1944 г.
след мобилизацията се събират над 400 партизани. На 25 април др.
Тодор Живков (Янко) обявява решението за създаване на партизанската бригада „Чавдар" с командир Добри Джуров (Лазар). В състава
й влизат три батальона и щабна чета.
От това историческо място (от Жерково дотук се идва за
около 1,30 ч) в северозападна посока по Цанцурски рид — вододел
между Бъзенска и Цанцурска река, или по долината на Бъзенска река
пъплят няколко пътеки. По тях за 1,45—2 ч, траверсирайки южните
склонове на Зла могила, се отива до х. Мургаш.
До хижата може да се стигне и по друг вариант. От водослива между Бъзенска и Цанцурска река в север-североизточна посока
се изкачва вододелът с р. Метликовица и се излиза на Йоцова ливада.
Тук идва и пътеката откъм с. Чурек. В северозападна посока за около
20 мин се стига до централната билна маркировка (х. Мургаш — Витиня). По нея на запад през вр. Мургаш се отива до хижата (3,30 ч
от водослива между Бъзенска и Цанцурска река).
Трети вариант от този маршрут е, като от водослива се
продължи на север срещу течението на Цанцурска река по стръмен
горски път. След около 1 ч се стига пак до горски бараки. Следва
стръмно изкачване в северна посока, където се достига билната маркировка. Продължава се на запад през вр. Мургаш и се слиза до х.
Мургаш.
VII. 12.6. С. Чурек — х. Мургаш (4,15—4,30 ч)
Това е сравнително рядко използуван маршрут, но е много
удобен за комбиниране с останалите маршрути — особено за връщане откъм х. и вр. Мургаш.
От северозападния край на с. Чурек (дотук се идва с автобус
от София или Ботевград) се тръгва по камионен път, който върви по
десния бряг на р. Метликовица. След около
1

Тази поляна е позната и под името Атова поляна.
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3 км пътят се прехвърля по левия бряг, а след още 1 км стига до
горски пункт и бараки (1,15—1,30 ч). Продължава се 200— 300 м
на север. Тук пътят се раздвоява — десният продължава на север по
реката и преминава в пътека, която често се губи. Тръгва се но левия, който завива рязко на запад. Той също преминава в пътека, която
през букова гора за около 1 ч извежда на билото — вододел между
Жерковско дере и р. Метликовица, северозападно от вр. Лубана и
южно от Йоцова ливада (2,15—2,30 ч). Оттук на север за около 30
мин се изкачва Йоцова ливада, откъдето се продължава на запад по
билния маршрут към вр, и х. Мургаш.
VII. 12.7. С. Врачеш — х. Мургаш (5,30—6 ч)
Село Врачеш е разположено на изхода на Ботевградския и
Витинския проход към Ботевградската котловина, където събират
водите си трите големи реки, разкъсали дълбоко северните и североизточните склонове на Мургаш — Бебреш, Чешковица и Осеница.
Селото е включено в градската автобусна мрежа на Ботевград. То е
родно място на един от първите ятаци на чавдарци, по-късно партизанин — Димитър Гълъбов, загинал през 1944 г., малко преди победата. Синът му Иван Гълъбов, също партизанин, е убит на фронта.
Скромен паметник сред малък парк на края на селото до шосето
София — Ботевград напомня сега за тях.
От с. Врачеш до вр. и х. Мургаш може да се отиде по два
основни варианта.
Първи вариант. Той е сравнително по-кратък и следва долината на р. Осеница, по която се тръгва от южния край на селото.
Колкото се навлиза по-навътре срещу течението на Осеница, толкова
голите ридове се заметат от все по-гъсти гори. Последователно се
пресичат устията на Кутилков, Семянски и Стамболски дол и Косачица, около които се разстилат свежи през лятото ливади. След около
1 ч се достига и водосливът на Станиславски дол, откъдето започва
опороен коларски път. След 20—30 мин се излиза на слабо наклонената Стамболска поляна, в чийто северен край блика студен извор.
От горния (западен) край на поляната по пътека в западна посока
се възлиза на Осел гръб, върху мощното североизточно разклонение
на Мургаш — вододел между Осеница и Чешковица, увенчано от
върховете Баба и Семянски камък. От Осел гръб пътеката изкачва
няколко ниски връхчета и пре110

сича поредица горски поляни право в южна посока. След последната
поляна тя леко завива на югозапад, навлиза в гъста букова гора и
отвежда право на историческата Зла поляна (общо около 4 ч). Тук
минава билната маркировка (х. Мургаш — Витиня). Към х. Мургаш
(още около 2 ч) се продължава по маршрут VII.12.8 (в обратна посока),
Втори вариант. Тръгва се по Долината на р. Чешковица западно от с. Врачеш по широк път през овощни градини и ливади. За
около 1 ч (4 км) се стига до Врачешкия манастир „Се, Четиридесет мъченици". Той е построен при водослива на р. Чешковица и р.
Мерушница върху заливната речна тераса, Заобиколен е от ливади и
поляни, които се вклиняват дълбоко в корпуса на планината, особено
по долината на Чешковица. Над нея наднича хайдушкият Мургаш.
Според преданията манастирът съществувал още по времето на Втората българска държава. Неколкократно бил опожаряван и опустошаван от османски орди. Сегашната църква е строена през 1881 г.
от известния Врачешки майстор Вуно Марков. Непосредствено над
манастира, на около 200 м над нивото на реката се издига вр. Калето.
Край него е открита късноантична керамика. Калето е известно още
под името Чешковград.
От манастира р. Чешковица завива рязко на юг и очите опират направо в Мургаш, затворил гигантския процеп на долината. В
тази посока по долината на Чешковица се върви още около 2 км (30
мин), след което вдясно (югозапад) през устието на Крайнишки дол
се отбива добре очертана пътека. С няколко серпентини за около 1,15
ч (общо 2,45—3 ч) се излиза на м. Белия камък, откъдето се продължава по маршрут VII .12.1.
VII.12.8. X. Мургаш — Витиня (4,30—5 ч) Маршрутът е
част от похода Ком — Емине.
От х. Мургаш се тръгва в североизточна посока през стара
букова гора. Подсичат се западните склонове на вр. Зла могила под
Харамийското кладенче. След около 20 мин се излиза от гората. За
още толкова време по стълбовата маркировка в североизточна посока през осеяно със скални късове равно склонове стъпало, а след
това по стръмен склон се изкачва вр. Мургаш (40 мин). На върха се
издига метеорологична станция.
Вр. Мургаш е открит, рядко обзорен, но много често е ветровит и бурен. Оттук се открива чудесна панорама към Голе111

ма планина с вр. Чукава и Ржана с вр. Козница, към вр. Готен, към
Витоша и Рила.
От метеорологичната станция се продължава по билото в
почти източна посока. С леко слизане се завива на югоизток, след
това на изток и непосредствено сред като се превали билото — рязко
на север. На юг остава седловината, която дели масива на вр. Мургаш
от вр. Йоцова ливада, който се издига на около 500 м югоизточно оттук. Маркираната пътека се влива в широк път, който идва от Йоцова
ливада. Той косо подсича млада иглолистна гора и слиза на историческата Зла поляна (общо около 1,15 ч) — старо хайдушко сборище,
вярно убежище на чавдарци, важно туристическо кръстовище. Разправя се, че тази красива горска поляна носи това лошо име поради
обстоятелството, че мястото е трудно за ориентиране, особено при
мъгла. И наистина — гората е висока, видимостта е ограничена, а
главното било тъкмо тук рязко променя посоката си. Не е рядкост и
лошо време да спохожда тази местност.
След разкриването на партизанската землянка над Бухово на 29 октомври
1942 г. отряд „Чавдар" организира лагер на Зла поляна. Тук партизаните бивакуват
почти до края на 1942 г. След това много пъти партизанската диря кръстосва Зла поляна — сборно място след акции и битки. Тук идват чавдарци след акциите в Етрополския балкан, в Ботевградско и Софийско. На 3 срещу 4 май 1944 г. след тежкия бой
отново тук се събират партизанските единици, за да тръгнат към нови битки. Тук са
ставали срещите с куриери и ятаци. Точно на юг е изворът на р. Метликовица — партизанската „баня", работила непрекъснато дори и зимата.

На Зла поляна от север се измъква стръмната пътека, която
идва откъм Врачешкия манастир, долината на Чешковица и м. Бакличара. От северозапад се промъква пътеката откъм Белия камък, а
от североизток — откъм с. Врачеш през Семянски камък и Баба или
откъм долината на р. Осеница.
От Зла поляна на изток билото, маркирано от няколко скалисти връхчета, разделени от изразителни седловини, леко се стеснява. Маркираната пътека минава южно от него, под изворчето Пейов
кладенец и южно от вр. Въртежката. След това тя излиза на Въртежката поляна, която чавдарци на шега наричали Зло полянче (1,45 ч).
Оттук на 300 м северно от централното било е Дългия рид, а непосредствено южно от него са м. Радин камък и Радин извор (кладенец)
— един от първите лагери на „Чавдар" със скривалище за продукти.
Тук, в партизанския лагер „Радина река", се е състояла Първа-
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Паметникът на клисурските
въстаници

Хижа Балкански рози

Райското пръскало

Върховете Голям и Малък Кадемлия

Връх Ботев

Хижа Тъжа

Ведомствената хижа Девети март

Хижа Партизанска

Големият скок на Мъглижка река

Из Жеравна

Партизанското скривалище край хижа Гроздьо Желев

Село Дюлино — основите на изгорения яташки дом

та партизанска конференция. На 29 юни 1943 г. в лагера се сформират двете чавдарски чети „Бачо Киро" и „Бойчо Огнянов". Пак оттук
на 11 юли 1943 г. по течението на Радина река, а след това по Осеница партизаните се отправят към ботевградското шосе в очакване на
камион с оръжие.
От Въртежката поляна се завива на юг-югоизток и пътеката
преминава в удобен горски път. Последователно се минават местностите Яворица, Разкръстето, Паницата, Биленица и се слиза на Бечова поляна. Северно от нея в м. Дренови равнища също е имало лагер
на чавдарци. От Бечова поляна основният път постепенно извива на
югоизток и изток. Отклонение от него през Чурешката поляна и вр.
Малова могила в южна посока слиза в с. Чурек — също вярна партизанска база. Селото дава на чавдарци много помагачи и ятаци и двама партизани. На север също има пътека, която през Елов връх води
към долината на Чешковица, Врачешкия манастир и с. Врачеш.
По основния маркиран път постепенно се слиза на поляните
в м. Маанатец. Малко преди това вдясно (на юг) се отделя друг път,
който слиза в долината на Чурешка река източно от с Чурек през вр.
Коня. От Маанатец се продължава също в югоизточна посока (а за
кратко — и в източна), минавайки покрай беседка и чешмичка (от
Зла поляна дотук са 2,15 ч, общо 3,30 ч). Тази местност се нарича
Умрелия кладенец. Върви се все в югоизточна посока и за около 30
мин се слизана просторната Витинска поляна (общо 4 ч). Право на
изток през клисурата на р. Бебреш се вижда масивът на вр. Звездец,
а северозападно от него са откосите на Венеца. На около 500 м източна и 100 м по-ниско от Витинска поляна се намират руините на
Будиовград (Будилград).
От Витинска поляна по ясно очертаят и маркиран път през
гората и м. Овчарника за по-малко от час се слиза на Витиня.
Седловината Витиня, най-високата точка на Витинския проход, е на 19 км южно от Ботевград. Новата магистрала няма да минава вече през нея. Посредством тунели от поречието на Чурешка
река (Кореня) тя излиза направо в поречие то на Бебреш, което прехвърлях поредица виадукти. Между тях е най-високият и най-дългият
виадукт „Бебреш".
Витинският (Чурешкият) проход е приемник на известната
стара Врачешка пътека — ледения път, по който преминава Главната
(Средната) колона на освободителите начело с ген. Гурко (25—27
декември 1877 г.). Историческите сведения твърдят, че този път бил
използуван още по време на тра113

ките, римляните и Втората българска държава. Свидетелството за това е и мястото на близката крепост Будиовград и намерените в района монети, сечени през 1355 г. с образа на дар Иван-Александър и неговия син Михаил Асен.
В околностите на Витиня, покрити е гори и нашарени с поляни, се намират много почивни станции, лагери, горско и ловно стопанство. Витиня е едно от любимите места за кратки излети и отдих
сред природата на населението от Софийски окръг и столицата. Тя е
важно туристическо кръстовище и изходна база за вр. и х. Мургаш (6
ч), х. Звездец (4—4,15 ч през вр. Звездец и 3,45—4 ч южно от върха)
и х. Чавдар (4,30 ч).
На около 1,5 км северно от Витиня по шосето на Ботевград,
там, където то пресича Будилска река (първия голям завой), в северна посока се отделя пътека. По нея покрай Черния кладенец се
отива до Будиовград (Будилград) — дълго около 500 м стъпало на
планинския склон, по което личат следа от дебели до 2,5 м стени, зидове, ровове (30 мин от Витиня). Предполага се, че това е тракийска
крепост, наследена по-късно от римляните и българите. Има пряка
зрителна връзка с насрещния хребет Висок, върху който се издига вр.
Калето — също място на древна крепост. По всяка вероятност тези
две крепости са бранели пътя през прохода.
VII. 12.9. Витиня — Ботевградски проход 0,15—1,30 ч)
Маршрутът е лек и приятен, през заравнено и широко било,
без съществени превишения. Отначало той следва асфалтирания път
за с. Горно Камарци. Той се отделя по главния път на Витиня при
бензиностанцията и отначало върви на изток, южно от вр. Малък
Вълчи камък покрай сградите на горското и ловното стопанство и
почивните станции. След това пътят завива на юг, пресича разлатата и плитка долина на р. Кореня. След 200—300 м асфалтираният
път се изоставя и се тръгва на югоизток, а след това почти на изток
по много гъсто маркирана пътека през гора. Тя върви почти покрай
оградата на ловното стопанство, минава южно от вр. Раскола и през
м. Падалата слиза на просторните Арабаконашки поляни и седловината, през която минава проходът. На изток започва Етрополска
планина.
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VII. СРЕДНА СТАРА ПЛАНИНА

Средна Стара планина се простира между Ботевградския проход на запад и
пр. Вратник на изток. По морфоструктурни и морфохидрографски белези се дели на
седем големи дяла: Етрополска планина (към която се числи и мощният й клон Било)
с най-висок връх Марагадия (Говедарника — 1790 м), Златишко-Тетевенска планина
с вр. Нежен (2198 м), Троянска планина с вр. Купена (Голям Купен — 2169 м), Калоферска планина (която включва масивите на Равнец и Триглав) с вр. Ботев, първенеца
на Балкана (2376 м), Шипченска планина с вр. Исполин (1524 м),. Тревненска планина
с вр. Караджова кула и Елено-Твърдишка планина с вр. Чумерна. (1536 м).
Поредица от седловини на север осъществяват на много места директната връзка на Средна Стара, планина с Предбалкана, а напречните прагове Гълъбец,
Козница и Стражата я свързват със Средна гора.
След Ботевградския проход главното било на планината постепенно променя посоката си от югоизточна към източна, издига се и след високата седл. Кашана в
Златишко-Тетевенска планина надхвърля 2000 м височина. Тук северните склонове са
стръмни и скалисти, нарязани от лавинни улеи, под КОЙТО тъмнеят девствените гори
на резерватите „Боатин" и „Царичина". След вр. Вежен билото се стеснява и придобива характер на тесен скалист гребен, особено изразителен в западната част на Троянска планина (Кенда-балкан). След това то отново се разширява, понижава се и придобива по-меки и заоблени форми. Към Добрила обширните пасища отстъпват място
на иглолистни гори. Северните склонове по тези места са по-полегати и гористи, а
южните са къси, стръмни и оголени. От вр. Левски на изток се простира най-високата
част не само на Средна, а изобщо на Стара планина. Редуват се върховете Малък и
Голям Купен, Кръстците, Костенурката. Тези скалисти исполини със стръмните си и
отвесни стени придават неповторим алпийски вид на пейзажа. Източно от вр. Костенурката се издигат Жълтец, Млечния чал, първенецът вр. Ботев, Параджика, Юрушка
грамада. Повечето върхове, включително масивите на Равнец и Триглав, са заета от
високопланински пасища. На север е развит шеметният лабиринт на Северния Джендем, а на юг към подножието се спускат скалистите клисури на десетки стрямски
притоци. Връх Ботев на юг е ограничен също от отвесни гранитни спусъци и стени
— Райските скали, под които са поречията на Бяла река и Бъзовиците — страховитият
и непристъпен Южен Джендем.
В района източно от вр. Русалка билото отново се понижава към Марин
проход (м. Табиите, Тъжански превал, Тъжански проход). Постепенно издигайки се,
то достига обширните заравнености, заети от тучни пасища до вр. Росоватец. Южно
от него, ограден от долините на Тъжа, Габровница и Соколна, се издига внушителният
масив на Триглав, увенчан от четири двехилядника — Голям Кадемлия, втория по
височина връх в Стара планина, Малък Кадемлия, четвърти по височина, Зли връх и
Пиргос, нареждащи се съответно на осмо и девето място.
На изток от вр. Росоватец чак до пр. Вратник Средна Стара планина е вече
значително по-ниска. Само на отделни места единични върхове надхвърлят 1500 м.
По главното било са развити и обширни понижения, които заемат
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големи площи. Първото е между върховете Росоватец и Бузлуджа — южно от него
се издига вр. Исполин. Планинското било е заравнено, гористо, а вододелът описва
сложни криволици. Една такава извивка прави вододелът между тревистите куполи
на Бузлуджа, Атово падало, Караджова кула, Бедек и Българка. След вр. Българка започва второто голямо понижение, което продължава чак до вр. Бутора, зад който старопланинското било за последен път „скача" над 1500 м при вр. Чумерна. Характерна
особеност след вр. Росоватец до пр. Вратник са северните гористи и сравнително полегати склонове. Множество напречни ридове се спускат на север към Предбалкана,
изграждащи хълмисти понижения и долинни разширения. Южните склонове са с голям наклон и са разкъсани от дълбоките скалисти клисури на реките Тъжа, Соколна,
Габровница, Летница, Крънска, Енинска, Мъглижка, Дъбовска, Радова, Лазова, Твърдишка, Блягорница и Беленска.
От Средна Стара планина водят началото си много наши големи реки. От
север са Малки Искър, Вит, Осъм, Росица, Янтра и др., а от юг — Стряма (притоци
Манастирска, Леевица, Стара река, Бяла река и др.) и Тунджа с многобройните си леви
притоци, които отводняват южните склонове. Тази старопланинска част е богата и на
извори (особено в Троянска планина, Северния Джендем, поречието на р. Тъжа и др.).
В него се намират и две планински езерца: Попов гьол — източно от вр. Мургана, което освен от дъждове и топящи се снегове се подхранва и от изворчета, и това между
Малък и Голям Купен, което се подхранва от стичащите се под блокажите топящи се
снегове и от дъждовете.
Спецификата на релефа, местоположението и природноисторическите забележителности извеждат Средна Стара планина на челно място в туристическо отношение в сравнение с останалите два дяла, Тя е най-посещаваната, с най-голяма и
най-модерна материална база, с прекрасни условия за практикуване на всички видове
туризъм, на алпинизма, пещерното дело, ски-спорта. Тук се издигат 25 върха с височина над 2000 м, между които е първенецът вр. Ботев. Тук скачат десетки водопадипръскала, между които е и Райското (Калоферското) пръскало, което със своите 124
м височина се нарежда на първо място сред водопадите в страната. В Средна Стара
планина (особено в Троянска, Калоферска, Шипченска планина) се намират едни от
най-дълбоките пещери в България. Много са и алпийските обекти, като Райските скали, Северния и Южния Джендем" Мъглижките скали, Козя стена. С неотслабваща
сила примамват и главозамайващите лабиринти на теснините, които съпровождат
почти всички изходи на долините южно от главното било. Безспорни шедьоври в това
отношение са Въртопите и Тъжанските теснини, теснините на реките Манастирска,
Леевица, Стара, Бяла, Соколна, Енинска. Трудно изброими са всички природни феномени и забележителности — те срещат очите буквално след всяка гънка на Средна
Стара планина, след всеки завой на бистрите реки.
В близките подножия на планината и по склоновете й и до наши дни са запазени следи от траки и римляни, руини от крепости и селища, от български твърдини,
стояли на верна стража по време на Първата и Втората българска държава. Този дял е
тясно свързан и с националноосвободителните борби — под негова закрила се раждат
и той откърмя Левски и Ботев, тук намират героичната си гибел и безсмъртие Хаджи
Димитър и Георги Бенковски, десетки и стотици знайни и незнайни юнаци, бунтовници, въстаници — от четите на Панайот Хитов и Филип Тотю, на Цанко Дюстабанов,
Априлци, Ботеви четници.
По време на Освободителната война Средна Стара планина е арена на найважните военни действия. Проходът на републиката (Хаинбоаз) помни светкавичното
преминаване на Предния отряд на ген. Гурко, Троянският
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проход — победния ход на войските на ген. Карцов, Химитлийската пътека и Тревненският проход са обект на Суворовско зимно форсиране на планината. С войната през
1877—1878 г. са свързани подстъпите на вр. Баба, Арабаконак, Витинската пътека, Звездец. Имената на генералите Гурко, Скобелев, Святополк-Мирски, Дандевил, Курнаков,
Елис, Раух, Велияминов изгряват като звезди в нашата история именно на небосклона
на Балкана. А Шипка? Тук героизмът на българското опълчение стига своя легендарен
апогей, а действията на Столетов и Радецки са образец на военно изкуство.
Средна Стара планина е рождена люлка на Българската комунистическа партия, Бузлуджа е нейното орлово гнездо. Тук на 2 август 1891 г. под ръководството на
Димитър Благоев се полагат основите на партията. По тези места се изтеглят въстаниците след погрома на Септемврийското въстание. Тук са и землянките на партийните
нелегални групи от 1934—1935 г. Около Мургана, из Въртопа и другаде шетат септемврийци и чети през 1923— 1925 г. В борбата против фашизма през 1941—1944 г. на
територията на Средна Стара планина действуват бригада „Чавдар" (чета „Бачо Киро"),
Трета средногорска бригада „Георги Бенковски" (чета „Тодор Каблешков"), бригада
„Васил Левски", Габровско-Севлиевският отряд, Червенобрежкият отряд „Георги Бенковски", отряд „Марко Чернев", отряд „Христо Кърпачев", отряд „Цвятко Радойнов",
бригада „Георги Димитров", отряд „Хаджи Димитър", отряд „Народен юмрук" и други
партизански единици. Важни операции от този период са боевете в Лопянската гора и
под вр. Баба, завземането на метеорологичната станция на вр. Ботев, боят под Бабското
пръскало, епопеята на Осеникова поляна, големият бой в Равна гора, сраженията край
Шипка, Бузлуджа и Чумерна и др.
Няма селище в подножието на Средния Балкан, което да не вълнува и примамва пътника, преди да поеме из дебрите, на планината, със своята история, с музеите
и архитектурните си паметници, с героите, които е откърмило. Достатъчно е само Калофер и Карлово да отбележим. А Сопот, Клисура, Антон, Троян... Не може да се отминат
и Етрополският, Троянският, Зелениковският, Соколският, Сопотският, Калоферският,
Шипченският, Мъглижкият манастир — все исторически и вълнуващи имена.
Главното било на Средна Стара планина прехвърлят няколко асфалтирани
пътя с републиканско значение — през Златишкия проход (Кашана),. Троянския и
Шипченския проход, Прохода на републиката, Твърдишкия проход. Те, заедно с отлично организираната пътна мрежа между селищата в подножието на планината и жп
линията, която я пресича напречно, осигуряват отлични транспортни условия на туристите. В този аспект голямо улеснение са и редицата проходи с местно значение
— Етрополски, Тъжански, Химитлийски, Тревненски и др., използваеми главно през
топлото полугодие.
В Средна Стара планина има вече близо 60 хижи с общо около 4500 места.
Ако се прибави и легловата база на десетките ведомствени хижи и почивни домове в
планината, на туристическите спални и домове, каквито има в почти всички по-големи
селища в подножието, този капацитет се удвоява — действително солидна основа за
развитие на туризма.

VIII. 1. Етрополска планина
Западната граница на Етрополска планина съвпада с западната граница на
Средна Стара планина — Ботевградската седловина и долината на р. Бебреш, през
които минава Ботевградският (Арабаконашкият) проход.
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На изток този дал се простира до седл. Кашана и долините на р. Малки
Искър и Църквищенеска река, през които минава Златишкият проход. Южната граница е очертана от подножията към Камарското и Златишко-Пирдопското поле. През
напречния праг Гълъбец, който свързва масива на Звездец и Етрополска планина с
Ихтиманска Средна гора, границата минава южно и югозападно от върховете Грамада,
Бряза и Гарваница. Северната граница следи южните окрайнини на Ботевградското
поле между с. Врачеш и гр. Правец. Източно от Правец тя продължава по долината на
р. Витомерица, прехвърля се през ниската седловина Лопатна и по късата долинка на
едноименната река достига р. Малки Искър и Етрополското долинно разширение.
Паралелните участъци от горните течения на реките Ечемишка и Равна и долината на р. Ябланица (по които минава т. нар. Етрополски разлом) разделят Етрополска планина надлъжно на два дяла: южен — Етрополска планина, и северен —Било.
Главното било на Етрополска планина (като продължение от главното било
на Мургаш) бързо се издига след понижения участък между Витинската и Ботевградската седловина при вр. Звездец. Източно оттук, и от Етрополския проход то се
разширява и придобива заравнен характер. Над него рязко се откроява конусовидният вр. Баба (Етрополска Баба — 1787 м). По на изток билото е маркирано от слабо
орографски изразения вр. Марагидия (Говедарника, най-високия връх на Етрополска
планина — 1790 м), вр. Челопешка Баба и вр. Мургаш. Между Марагидия и Мургаш
то има равнинен характер, но е силно асиметрично — стръмни до отвесни спусъци
на север и плавни, полегати склонове на юг. След вр. Мургана билото се понижава а
от вр. Невижда рязко завива на север-североизток и още повече се понижава до седл.
Кашана.
Северозападно от вр. Звездец се отделя мощно дъговидно разклонение,
ограничено от долините на реките Бебреш и Равна. Северозападно от м. и седл. Въртележката то придобива характер на широка платовидна равнина, увенчана по периферията от изящната корона на върховете Венеца, Голям и Малък Елак. На север през
м, Равни дял н през седл. Равното буче (Предела) този клон се свързва със северния
дял Било.
Главното било ма този дал след седл. Равното буче има северна посока, а
след м. Зелин (северно от х. Рудината) завива на изток и достига най-високата си точка
вр. Маняков камик (1439 м). В почти същата посока билото плавно се понижава през
върховете Чучул могила, Червената и Висшата могила и Вишиното и завършва към p.
Малки Искър. Западно от вр. Вишиното едно малко разклонение се спуска на север
и през седл. Лопатна се свързва с Остромски рид — единствената директна връзка на
Етрополска планина с Предбалкана.
От северните склонове на Етрополска планина събират води р. Малки Искър (с по-значителни леви притоци Негършница, Равна, Ябланица, Вранащица, Мелна
и Лопатна). р. Бебреш (с десни притоци Твърдомещница, Стара река, Черниш и Бистрица), р. Витомерица и др. Южните склонове са разкъсани от долините на реките
Буновска, Мирковска, Воздол, Бревянска и др. В Етрополска планина се намират хижите Звездец1, Чавдар (с капацитет 79 места) и Мургана (158 места), а в Било — х.
Рудината (60 места). Тук се намират и много почивни станции, средношколски и пионерски лагери, профилакториуми, зони за отдих. В Етрополе има туристически дом.
Основни изходни пунктове от север са Ботевград и Етрополе, а от юг — селата Стъргел, Буново, Мирково и Челопеч. Като походни бази могат да
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Хижа Звездец е ведомствена и не приема туристи.

се използуват още гр. Правец, селата Трудовец, Разливи Бойковец от север и Горко Камарци от юг, както и Ботевградската седловина, Витиня и Кашана. В административно
отношение територията на Етрополска планина принадлежи към Софийски окръг.

VIII.1.1.Ботевград — м. Рибни вир (11 км с автобус) — Ботевградска седловина (2,30 ч)
Ботевград (18 864 ж) е сравнително ново селище. Историята
му едва надхвърля едно столетие, но събитията, с които е изпълнена,
я правят богата и вълнуваща. Под името Самунджиево селището съществува на днешното място от края на XVIII в. Многото надгробни
могили в околностите му, руините от древни крепости, следите от
материална култура и археологическите находки свидетелствуват
обаче, че тези места били заселени още преди новата ера от траките
а по-късно — от римляните и славяните. Историята не пожелала да
се запази през вековете името на древното селище. Знае се обаче, че
за да избягнат честите набези на варварските племена, жителите му
го напуснали и основали в полите на Било ново селище — Зелин, на
около 3 км южно от сегашния град. Много по-късно, през XVIII в.,
жителите на Зелин отново се върнали и разпалили отдавна загасналите огнища, за да основат Самунджиево.
Поради важното кръстопътно положение сред котловината,
бурното развитие на занаятите и търговията и особено след прокарването на пътя за София през Арабаконак, селището се развило
изключително бързо. През 1866 г. било преименувано на Орхание
и станало център на околията, Орхание и Орханийският край взели
активно участие в националноосвободителните борби — мнозина се
наредили под знамената на Панайот Хитов и Филип Тотю, на Хаджи
Димитър и Стефан Караджа. Революционният комитет бил основан
лично от Васил Левски. Арабаконашкото приключение му нанесло
тежък удар. Много били заточените в Диарбекир и Аргана Мадени.
Населението на Орханийския край оказало активна помощ на руските войски при историческото зимно щурмуване на Балкана през
1877—1878 г.
Градът взема активно участие и в борбата против фашизма и
капитализма. Само две години след Бузлуджанския конгрес
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в града е основана дружинка на БРСДП. Под ръководството на партията прогресивните сили оказват въоръжена съпротива против деветоюнския фашистки преврат през 1923 г. Активна е подготовката за
Септемврийското въстание. През 1925 г. жертва на кървавия терор
стават 45 души. През годините на въоръжена антифашистка борба
1941—1944 г. Ботевград изпраща в Балкана 30 партизани. Шестнадесет от тях загиват, 18 са разстреляни като ятаци — достойна отплата
за голямата чест градът да носи (от 1934 г.) името на Христо Ботев.
Днес Ботевград е коренно променен и обновен. Той е център
на промишленост от национално значение (микроелектроника и полупроводникова техника, завод за автобуси) и на интензивно селско
стопанство. Сред модерния център се издига часовникова кула, строена през 1866 г. Интерес за гостите на града представляват историческият музей, паметниците на Христо Ботев, на майката героиня
Койна Тодоровска, на незнайния воин, на загиналите руски воини
през 1877— 1878 г., мемориалът на свободата.
До м. Рибни вир (11 км) се пътува с автобус по долината на р.
Бебреш, която скоро ще укроти водите си в строящия се яз. Бебреш.
Край него ще се създадат условия за израстване на голяма спортнотуристическа база. При м. Рибни вир пътят се разделя — единият
продължава към Витинската, а другият към Ботевградската седловина.
От м. Рибни вир се тръгва вляво по пътя по долината на р.
Бебреш. След водослива на р. Твърдомещница покритите й с букови
гори долинни склонове постепенно се приближават. След около 2,5
км, малко преди водослива на Будилска река непосредствено вляво
от пътя е м. Каменната стърга, където има голям бронзов кръст —
т. нар. Черен паметник. Издигнат е в памет на загиналите през ноември-декември 1877 г. руски воини. Следвайки завоите на реката и
шосето, след около 2,5 км се стига до още едно паметно място, отбелязано със скромен паметник. През нощта на 31 декември 1943 г. тук
са зверски разстреляни 17 смели синове и дъщери на Ботевградския
и Етрополския край — партизани и ятаци на отряд „Чавдар". След
още 1 км се минава през м. Пантата. Тук малка паметна плоча напомня за смелата, но фатална Арабаконашка авантюра на Димитър
Общи през 1872 г. По на юг шосето минава през м. Чатарлъка покрай
старата флотационна фабрика, извива край Дренова могила и излиза
на Ботевградската седловина. Непосредствено на изток се изди-
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га паметник в чест на героичното зимно преминаване на Балкана от
руските войски и битката за линията Звездец-Арабаконак. Шосето
през Арабаконак е прокарано през 1866 г. по указание на Мидхат
паша. До това време се използувал Златишкият проход. Новото шосе
съкратило пътя до София, но нанесло икономически удар на процъфтяващото по това време Етрополе.
От района на седловината се открива гледка към масивите
на Звездец и Мургаш, към долината на Бебреш и особено към Камарската котловина. Виждайки я за пръв път от това място, някога
големият френски геолог и пътешественик, изследовател на нашите
земи Ами Буе я нарекъл „българска Аркадия".
От м. Рибни вир дотук се идва пеш за около 2,30 ч. От с. Горно Камарци (южната врата на прохода) до Ботевградската седловина
се идва за около 1 ч.
VIII.1.2. Ботевградска седловина — х. Звездец (2,30 ч, през
вр. Звездец — 3 ч)
Пътят от Ботевградската седловина до х.Звездец е добре
очертан и отлично маркиран със стълбова и лентова маркировка.
Подсичат се западните и южните спусъци на вр.Звездец и покрай
Стъргелската мандра се излиза на Етрополския проход — в източното подножие на вр.Звездец (около 2 ч). Етрополският проход, през
който минава камионен път, свързващ с. Бойковец и с. Стъргел, е
приемник на древно проходно място. Историците сочат, че в похода
си срещу трибалите оттук минал с войските си Александър Македонски. През това място прехвърлял билото на планината и оживеният някога римски друм Калдърмата.
От Етрополския проход основният път продължава на изток
и югоизток към х. Чавдар. По широка и маркирана пътека на север
през гората за около 15 мин се слиза до х. Звездец.
С леко отклонение и незначително удължаване на времето
до х. Звездец може да се отиде и през историческия вр. Звездец. В
началото маршрутът съвпада с описания по-горе път до хижата. Над
Стъргелската мандра има скалисто връхче, където ясно личат следите от артилерийско гнездо. Нагоре към вр. Звездец веднага привличат вниманието наредените в права редица валове, окопи и други
артилерийски гнезда, кои121

то водят погледа до самия връх. Маркираният път продължава на
изток, траверсирайки южните склонове на Звездец, а самият връх
може да бъде изкачен от това място за 1-4,15 ч, като се върви покрай
някогашните отбранителни съоръжения от Освободителната война.
От връх Звездец се открива широка панорама към Арабаконак и Витиня, към хайдушкия Мургаш и купола на Ржана, зад която
като декор прозират зъберите на Врачанска планина. Особено прелестна е гледката към Ботевградско-Етрополския Предбалкан и Било
със сгушените между тях Етрополско долинно разширение и Ботевградска котловина. На изток погледът прескача изящния конус на вр.
Баба, за да опре във внушителния масив на Свищи плаз, а на юг като
на длан лежат Камарската котловина, спокойният гръб на Гълъбец
и Средногорието. Името на Звездец идва от звездообразната форма
на турската крепост, която била построена на върха. Предполага се
обаче, че тя е наследила тук древна българска твърдина.
От върха до х. Звездец може да се отиде по няколко пътеки.
Най-лек и удобен е пътят по самото главно било в източна посока,
който за по-малко от 30 мин слиза до Етрополския проход. Ведомствената хижа Звездец има 120 места.
VIII.1.3. Ботевград — х. Рудината (4 ч)
На около 3 км южно от Ботевград, където Стара река и притоците й отварят широк боаз в Било, се намира курортната зона „Зелин", наследила името на селището, чийто приемник е днешният Ботевград. Тя е включена в градската автобусна мрежа.
От м. Зелин се тръгва по шосето в югоизточна посока по широката долина на Стара река. Минава се през подлеза на магистрала
„Хемус" и след 20 мин се стига м. Зланковското, където се събират
три ветрилообразно отворени долини — Букалин дол, Червена Киселица и Стубелка. Оттук към х. Рудината може да се отиде по три
варианта.
Първи вариант. Тръгва се през гората по левия скат на Букалин дол (най-западната долинка). Пътеката постепенно набира
височина и извежда на билото — вододел между Стара и Ечемишка река, в м. Милушевица. Оттук все по билото в изток-югоизточна
посока се следва добре очертан и маркиран път, по който се пресича
широка около 1 км заравненост.
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Преодолява се къса стръмнина и се излиза над гората. От
поляните се открива гледка към долините на реките Ечемишка и Бебреш, към масива на Мургаш и вр. Венеца. През поляните се подсичат южните скатове на билото — десен долинен склон на Ечемишка
река, и се спуска към х. Рудината (3,15 ч).
Втори вариант. По-продължителен (4 ч), но живописен, разнообразен и с широк простор на гледките към Ботевградската котловина е пътят през м. Стубеля. От м. Зланковското се тръгва по долината на р. Стубелка (Зелинска) — най-лявата (източната) по посока
на движението, и се стига до горски разсадник. Оттук се върви по
десния долинен склон на реката по път, пресичан на много места от
преки пътеки, и за 1— 1,15 ч се слиза на Стубеля — широка и равна
поляна, където се намира пионерски лагер. Наблизо в северозападна
посока се издигат върховете Остра чукла и Ветрилото. От Стубеля се
продължава по пътя на югоизток. След 20—25 мин той рязко завива
на юг и по Тънкия преслоп се изкачва на нова широка заравненост
— м. Зелин (Морето), в западното подножие на вр. Маняков камик.
През нея и през ниското връхче Рудината, с което тази заравненост
завършва на югозапад, се слиза до хижата.
Трети вариант. Това е най-късият, но най-стръмният, уморителен и рядко използуван път. От м. Зланковското се следва долината на средната река — Червена Киселица, до водослива на двата
големи дола, които я образуват (45 мин). Оттук през букова гора се
изкачва Дебели рът — вододелът между тях, и се излиза на поляните
край вр. Рудината (1,30— 2 ч, общо около 2,30 ч), под който е хижата.
От Ботевград до х. Рудината може да се отиде и по долината
на Ечемишка река. Маршрутът следва горския път, който върви срещу течението на реката до м. Горския заслон (2,30 ч). Дотук може да
се дойде и с превозно средство/Продължава се нагоре на изток и югоизток към седл. Равното буче (връзката между Етрополска планина и
Било), от която хижата е точно на север (общо около 4,30 ч).
Рудината е единствената туристическа хижа в Било. Намира
се върху югозападно разклонение на вр. Маняков камик. Строителството й започва още през 1936 г., но е завършена едва през 1947
г. Дело е на ботевградските туристи. През 1973 г. до хижата е построена помощна сграда. Твърде скромна по вид и уредба (капацитет
60 места), хижата се отличава с великолепното си местоположение.
Няма друго място нито в Било, нито в Етрополска планина, с по-богата пано123

рама. Оттук се виждат големи части от Средна и Западна Стара планина — от масивите на Вежен и Свищи плаз, през Баба, Звездец,
Мургаш, Чукава и Козница чак до Врачанска планина. И като добавка през ниските седловини на Ботевградския и Витинския проход се
виждат Витоша и Рила. Югозападно и южно от хижата извива изящен ръб Венеца, а от Големия и Малкия Елак като застинали водопади спускат езици десетки каменни реки.
От х. Рудината се отива до вр. Маняков камик (1 ч), вр. Венеца (1 ч), м. Рибни вир (2,30 ч), вр. Звездец (2,30 ч или 3 ч), х. Звездец
(3 или 3,30 ч), Ботевградския проход (5—6 ч).
VIII.1.4. С. Трудовец — х. Рудината (4,30 ч)
Село Трудовец (4000 ж.) се намира в северното подножие на
Било, на около 4 км източно от Ботевград, с който има тясна териториална и стопанска връзка. Независимо че историческите сведения
за Трудовец са от XVI в., смята се, че е едно от най-древните селища в Ботевградската котловина. Като доказателства за това се сочат
селищните останки в м. Кунчовци, надгробните могили Влашка и
Сипалница. Селото дало много съмишленици в Орханийския революционен комитет. Тук лично идвал Апостолът Левски. В героичния
му летопис има четирима опълченци на Шипка, десетки подпомагат
отрядите на Гурко при преминаването на Балкана през 1877—1878 г.
В антифашистката съпротива селото дава партизани, ятаци и помагачи на „Чавдар" й Червенобрежкия отряд. Родно място е на големия
лирик Николай Ракитин.
Тръгва се от южните окрайнини на селото покрай плитко
врязаната долина на р. Черниш и за около 30 мин се стига до м. Кунчовци в самото подножие на планината, където е излазът на реката.
Следвайки нагоре пътя по левия и долинен склон, се пресича магистрала „Хемус" и за 1,15—1,30 ч се излиза при лагера в м. Стубеля.
Оттук по описания път (маршрут VIII. 1.3 — II вариант) през Тънкия
преслоп и м. Зелин (Морето) се отива до х. Рудината:
VIII.1.5. С. Разлив — х. Рудината (4 ч)
Село Разлив (7 км от Ботевград, 3 км от Трудовец) се намира
също в северните подножия на Било. Историческата му съдба е неделима От тази на околните селища.
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Тръгва се от южните окрайнини на селото през Боновска и
Миленска махала. След като се пресече магистрала „Хемус", се върви по Гребеня — източен вододелен хребет на р. Бистрица. Все по
него в южна до югоизточна посока се изкачва вр. Чучул могила (2,15
ч), откъдето се продължава на запад по главното било през вр. Маняков камик и се слиза до х. Рудината.
VIII.1.6. Гр. Правец- х. Рудината (4,30 ч)
Град Правец (2116 ж.) е разположен сред ливади и китни градини в най-източните части на Ботевградската котловина (11 км от
Ботевград, 14 км от Етрополе), наричана тук Правешка котловина
поради плоския, орографски едва забележим праг при с. Разлив, който я загражда от запад. На север е оградена от ниските, но стръмни
Лакавишки и Остромски рид, а от юг са гористите склонове на Било.
В източната й половина минава бистрата Витомерица. След като събере водите си с реките Менска, Селската (Правешка) и Разливска,
тя внезапно завива на север и проломявайки предбалканските ридове
по пътя си до Малки Искър, образува два живописни пролома —
Правешки и Лакавишки. Високо в подножията на оградните ридове
сред диплите на зеления губер от ливади и поляни като мъниста са
разпилени десетки махали, които придават своеобразен колорит на
пейзажа.
Разположена почти по средата на пътя между Ботевград и
Етрополе, близо до проломи и проходи, през които минавали важни
стари пътища, Правешката котловина е място, където се кръстосват
съдбите на много епохи. В м. Градището личат останки от тракийска
крепост, част от общата отбранително-стратегическа система, която
образували крепостите на Боготвор, Острома, Боровец. На северозапад от града се намират няколко могили, които маркират мястото на
римския друм, отбелязан и с пътна колона от IV в. През османското
иго селището споделило съдбата на дервентжийските села. Близостта му с Етрополе и Етрополския манастир — факел на просветата и
книжнината по онова време, обусловила ранното развитие на просветното дело. Будното село изпратило двама юнаци в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, 11 в дружината на Филип Тотю в
Сръбско-турската война през 1876 г., двама в четата на Христо Ботев,
опълченци на Шипка, Баба и Арабаконак. През Правец неколкократно ми125

навал Левски. Революционният комитет с председател Цвятко Вълчев бил основан лично от Апостола. Наследник на непокорен дух,
селището заема достойно място и в антифашистката борба. С идеите
на социализма тук се възпитават Коста Кременски — съратник на
Дядото и Димитров, и Павел Димитров. Тук се оформя като професионален революционер Васил Тинчев — интербригадист. Партийната организация в селото е основана още през 1919 г. В нея израстват Григор Гошев и Христо Шипков — загинали в борбата против
фашизма, Христо Даков. — партизанин в Югославия, много ятаци,
помагачи, политзатворници, партизани. Правец е родно място на др.
Тодор Живков — генерален секретар на БКП и председател на Държавния съвет на HРБ.
През годините на народната власт Правец израсна като модерно и благоустроено селище със спортен комплекс, спортно училище (където през 1973 г. бе открита първата у нас школа по туристическо ориентиране), приборостроителен завод, оранжерии и др.
Родната къща на др. Тодор Живков е възстановена в първоначалния си вид. Тук е и къщата музей на поп Марко — верен
сподвижник на Апостола, отровил се, за да не попадне жив в ръцете
на поробителите.
Северозападно от града се намира яз. Правец — прекрасна
база за развитие на водните спортове и зона за отдих, с интересно
оформен крайпътен туристически комплекс — мотел, къмпинг, ресторант, плувен басейн.
Напуска се градът откъм южната му част и се тръгва по пътя,
който навлиза по долината на Менска река (лявата, по посока на движението). След около 1 км той се отклонява в югоизточна посока и
покрай Менски кладенец (извора на Менска река) за 1 ч извежда на
дългото, равно и тясно било Равнището, непосредствено в подножието на вр. Високата могила. Продължава се в югозападна посока до
Ламбовска махала, откъдето точно на запад се хваща главното било
на Било. Пътят траверсира от юг вр. Червената вода (2,15 ч) и вр.
Чучул могила (2,45 ч) и извежда до вр. Маняков камик по източния
му склон (3,30 ч). Oт върха в западна, след това в югозападна посока
за по-малко от час се слиза до х. Рудината.

126

VIII.1.7. Гр. Етрополе — с. Бойковец (10 км с автобус) — х.
Рудината (4 ч)
Етрополе (9694 ж.) се намира в Етрополското долинно разширение на р. Малки Искър, на границата между Етрополска и Златишко-Тетевенска планина. Според легендите името му идва от българския владетел и пазител на проходите Евтроп (Евтропово поле).
Друго предание твърди, че идва от възклицанието „Ето и поле!" Специалистите търсят произхода на името в тракийския корен етр—вода, водно поле, или в старобългарското ънтерполе — затворено поле.
Според В. Миков с това име се означават места покрай реки, където
имало самокови и мадани, Това е становището и на проф. Д. Дончев,
според който името има тракийски произход и е свързано с наличието на рудни находища и рудодобива.
Селището е основано още по време на траките. Богатите
рудни находища, гъстите гори и енергията на буйните планински
реки предопределили съдбата на този край за много векове. Траки,
римляни, Първа и Втора българска държава, сянката на петвековното
иго—богата на събития, разнообразна и често превратна е историята
на древната рударска люлка, важно кръстовище през всички епохи
между Дунавската равнина и Тракия. Историята помни години на
стопански разцвет, на оживени търговски връзки далеч зад пределите на страната, на бурно развитие на книжовното, просветното и
културното дело, на разруха и печал. И през всички епохи, чак до
Освобождението, венец на славата остават рударството и добивът
на метал. Но това е само едната страна от многовековната история
на Етрополе. Другата непокорните балканджии пишели с оръжие и
кръв. Та нали факелът на близкия манастир „Варовитец" — най-големия за времето си книжовен център на север от Балкана, основан
още през XII в., горял най-ярко в борбата срещу гръцкото влияние.
Не един хайдутин, войвода и бунтовник укривала планината, Мнозина Етрополци се наредили под знамето на Втората българска легия, под пряпореца на Панайот Хитов, в четата на Хаджи Димитър
и Караджата, минали Дунава с Ботев, сражавали се като опълченци,
воювали за свободата на отечеството на Шипка, под Звездец и Баба.
Неслучайно самият Левски разпалил пламъка на бунта в Етрополе и
Етрополско. Апостолът намерил тук много верни другари и съзаклятници, между които бил големият патриот, революционер и книжовник Тодор Пеев. През ноември 1877 г. Етрополе посрещ127

нало братята освободители. Щабът на Гурко отседнал в къщата на
Панчо Павлов. Със зимното преминаване на руските войски през
Балкана, с подвига на ген. Дандевил са свързани едни от най-ярките страници на героизъм и саможертва на руските освободители, на
Етрополците опълченци.
През кървавата 1925 г. мнозина верни синове на Етрополе
начело с големия наш лирик поета Христо Ясенов изгарят в борбата.
През суровите години на въоръжената Антифашистка борба градчето е здрава опора и надежда на партизаните от бригада „Чавдар"
и отряд „Георги Бенковски". От града излизат 7 партизани, много
ятаци и помагачи, мнозина са изпратени в концлагери. Нито издевателствата, нито разстрелите и пожарите, погълнали десетки яташки
къщи в Етрополско, са могли да разколебаят вярата в победния край
на борбата.
Днес изкуството на някогашните етрополски майстори е възродено в модерните цехове и заводи по дървообработване, металообработване, кожарство и др. Етрополе отново има славата на център
в миннодобивната промишленост.
Богатата многовековна история на Етрополе е показана в
Градския исторически музей. Интерес за гостите на града представляват строените през XVIII и XIX в. къщи край Малки Искър, които
пазят спомена за посрещането и пребиваването на ген. Гурко, ген.
Дандейил и руските воини. Запазени са и двете църкви, строената
през 1710 г. отбранителна кула, превърната по-късно в часовникова.
В южния край на Етрополе върху висока бигорова тераса се издига
паметникът на загиналите партизани и ятаци. Много паметници за
увековечаване на руската бойна слава има из близките околности. В
непосредствена близост с града, сред борова гора се намира туристическият дом „Старопланинец" (с капацитет 45 места).
До с. Бойковец (10 км западно от Етрополе по шосето покрай
долината на р. Равна, 6 км .по прекия път по долината на р. Ябланица) може да се отиде с автобус. По долината на р. Ябланица — през
мах. Главинци и през Лисков дол, се отива пеш за 1,15—1,30 ч. Селото е център на множество махали, пръснати из долините на Кобиля и
Равна и по южните скатове на Било. Самото село е разположено край
р. Равна на дължина 5—6 км на границата между Етрополска планина и Било. Южно от Бойковец изправят снага върховете Звездец,
Малък и Голям Елак, а на север през поредица от заоблени тревисти
ридове се открояват Чучул могила и Червената во128

да. Старите букови гори, отстъпили високо по Брусовете и Беликаша, са подменени с борови и брезови горички. От бедно колибарско
селце, каквото е било в миналото, Бойковец сега се развива като типично курортно селище — с почивни станции, лагери, вилни зони.
Северно от селото в подножието на вр. Червената вода се намира
ман. „Св. Илия" а източно от него се издига историческият вр. Калето — място на древна крепост. Бойковец е свързано и с бойния път
на чавдарци. От центъра на селото се продължава по шосето, което
неотлъчно следва срещу течението долината на р. Равна. След 1—
1,15 ч (около 5 км)то достига водослива между реките Горна Марщица и Лопошница (които образуват р. Равна). Тук има постройки
на горското стопанство. От водослива пак в западна посока по десния долинен склон на р. Горна Марщица води път, който извежда на
седл. Равното буче. Оттук по отлично очертана и маркирана пътека
за 20—30 мин в северна посока се изкачва до х. Рудината (общо от
с. Бойковец 4 ч).
VIII.1.8. Х. Рудината — вр. Звездец (2,30-3 ч)
От х. Рудината се тръгва по пътеката в южна посока и се
слиза на седл. Равното буче. През Промката се излиза на Равни дел
— източно от вр. Венеца. Оттук в югоизточна посока през заравнен
терен и букова гора се пресича изворната област на р. Средна Марщица, след което се излиза на просторна поляна, от чийто долен край
извира р. Долна Марщица. Следва се плитко врязаната й долинка
по ясно очертан път, който на около 800 м от края на поляната се
прехвърля на десния бряг и през късо суходолие извежда на Копарлива поляна или, както още наричат тази местност, Червената локва
(1—1,15 ч). Оттук се продължава в източна посока и след 10—15
мин се излиза на друга просторна поляна — Маринковец. Малко по
на изток оттук южно от вр.Малък Елак пътеката се раздвоява. Лявата
пътека върви на север и източно от вр. Малък Елак покрай извора
Маринов кладенец слиза в долината на р. Равна западно от с. Бойковец (45 мин от Маринковец). Дясната, която трябва да се следва, в
почти южна посока траверсира по хоризонтал западните склонове на
вр. Голям Елак и излиза в началото на заетото от големи поляни било
в м. Въртележката (Чемериково краище) — съвсем те-
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сен вододел между р. Папаница на запад и р. Кобиля на изток. На
около 1,5 км югоизточно от Въртележката е историческата м. Шиндарника с паметниците на руските воини, откъдето по добре очертана пътека или по шосето към Етрополския проход може да се отиде до х. Звездец (около 45 мин).
Пътят от Равни дел до Въртележката е добре очертан, но
при мъгла обстановката се усложнява, затова трябва да се помни:
от Промката до Копарлива поляна основната посока на движение
трябва да е на югоизток (азимут 130°), от Копарлива поляна до Маринковец — изток—югоизток (азимут 105°), а оттук към вр. Звездец
— юг-югоизточно (азимут 170°).
От Въртележката се отделят три главни пътеки. На североизток и север през източните скатове на вр. Голям Елак и през м.
Беликаша се слиза в с.Бойковец (1 ч). На юг покрай Влаински камък
се слиза към Ботевградския проход (3 — 3,15ч). Третата пътека, която трябва да се следва към вр. Звездец, продължава в югоизточна
посока по билото и покрай горския пояс. Тя минава покрай Хайдушкото кладенче (15— 20 мин от Въртележката) и след 15—20 мин
юг-югоизточно оттук се разклонява. Лявата пътека продължава на
изток и през м. Дървения кръст и паметниците в м. Шиндарника
слиза до х. Звездец (3,15—3,30 ч общо). Дясната завива право на юг
и през равно и дълго около 1 км било изкачва вр. Звездец откъм север
(2,30—3 ч общо).
От върха може да се слезе към х. Звездец (45 мин), х, Чавдар
(1,30 ч), с. Стъргел (1,45 — 2 ч) или Ботевградския проход (1,30 ч).
VIII. 1.9. С. Стъргел — х. Звездец (2—2,30 ч)
Село Стъргел е разположено в подножията на напречния
праг Гълъбец и вр. Звездец. Отстои на 4 км от с. Долно Камарци
(жп гара на задбалканската линия) и шосейната магистрала София
— Бургас. През землището му минавал древният римски друм Калдърмата. Важното проходно местоположение на селището обусловило името му, което идва от старославянската дума стряга (стърга) —
пазя като стража. През османското иго съществувало като типично
дервентджийско селище.
От селото до х. Звездец води шосе — с разклон при Етро-
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полския проход за х. Чавдар1 То се следва от селото до първото билце над него. Поема се по пътеката, която слиза в Дудов дол — къса
долинка, успоредно и северно от шосето. Тръгва се срещу течението
и след 20—25 мин се стига до водослива между двата дълбоки дола,
които образуват Дудов дол. Тук пътеката се разпръсква в четири посоки. Най-лявата пълзи на север през опороен и разкъсан от ровини
склон към вр. Звездец. Най-дясната пътека в югоизточна посока излиза на шосето под оброчището „Св. Петър и Павел". Двете средни
пътеки имат североизточна посока и също излизат на шосето при
седловинното понижение между вр. Звездец и вр. Грамада. От тази
седловинка в североизточна посока шосето траверсира с множество
остри завои югоизточните склонове на вр. Звездец през изворната
област на Буновска река. Пряката пътека, която избягва завоите и
съкращава разстоянието, се отделя от седловината в северна посока.
На североизток успоредно на шосето и над него тя също траверсира
югоизточните склонове на върха и извежда на равно стъпало източно
от него и близо до превала на Етрополския проход. Оттук се слиза
до хижата за 15—20 мин — през превала и по шосето за Етрополе
или по преки пътечки, които се спускат от стъпалото надолу през
сечищата.
VIII. 1.10. X. Звездец — х. Чавдар (1 ч)
От х. Звездец за 10—15 мин се излиза на Етрополския проход
в посока към с. Стъргел. От тази седловина на изток главното било
на планината е известно още под името Радина планина или Радина
гора — име от народния епос, свързано с Рада войвода. От основния
път за с. Стъргел в югоизточна посока се отделя широк път, който
подсича с леко слизане южните склонове на Радина планина през
борови насаждения и изпъстрена със светли поляни букова гора. Пътят е отлично очертан и маркиран. От превала до хижата се стига
за около 45 мин.
X. Чавдар (по-рано се е. казвала Баба, Планинец) се намира
в м. Вихрушки поляни. Строена е през 1933—1939 г. от софийското
д-во „Планинец". Има 79 места, водоснабдена и
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Шосето е в лошо състояние, северно от прохода е затворено.
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електрифицирана е. X. Чавдар и околностите й са свързани е бойния
път на бригада „Чавдар" — неведнъж хижата е била дом, закрила,
свидетел на тежки сражения. Уредена е музейна сбирка.
VIII.1.11. Шумово — х. Чавдар (2 ч)
Село Буново се намира в северозападния край на едноименната котловина, заградена отвсякъде с могъщите гънки на Балкана
и спокойните дипли на Гълъбец. Малкото продълговато понижение
на изток, оформено като коридор между тях, както и долината на
Буновска река я свързват с Мирковската и Златишко-Пирдопската
котловина. Спирката на задбалканската жп линия е в непосредствена
близост със селото. От магистралата София — Бургас Буново отстои
на около 2 км.
Паметна страница от историята на селото, взело активно
участие в подготовката на Априлското въстание и дало клетва чрез
18 свои синове под Самарското знаме, е антифашистката съпротива
1941—1944 г. Вярна яташка мрежа, организирана от стария комунист Георги Марков, активно подпомага бригада „Чавдар". Селото и
близките му околности неведнъж са вярна закрила на много чавдарци. Забележителна дата за Буновчани и бригада „Чавдар" е 5 октомври 1943 г., когато партизаните превземат селото — първото селище,
в което влизат открито с оръжие в ръка.
Буково е най-близкият и най-удобният изходен пункт за х.
Чавдар. До нея се отива по два основни варианта — по долината на
Буновска река (Буновчица) или покрай Чучулски дол.
По-често използуван (особено през зимата), по-удобен и пократък е първият вариант. От центъра на селото се тръгва покрай
реката в северна посока Й се минава под моста на задбалканската
жп линия близо до гарата (от гарата дотук се идва покрай линията
в западна посока). На север вода широк камионен път, който следва левия долинен склон на реката. Много скоро се минава покрай
Соколов камък —почти отвесна скална грамада, която бе издига по
левия долинен склон. След 40—45 мин се стига до малко долинно
разширение където събират водите си Буновска и Бучкатска река.
Оттук водят много преки пътеки на север по вододела. Пътеката към
хижата, отлично маркирана, държи централната част на вододела в
северна посока. По нея с непрекъснато, но плавно
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изкачване (денивелацията между водослива и хижата е 450 м) през
букова гора по поляни се стига до х. Чавдар (още 1— 1,15 ч). Дотук
от Буново идва и камионен път (8 км).
По втория вариант, който се използува сравнително по-рядко, до хижата се отива за по-дълго време. На пръв поглед той е и
по-труден, но като се вземе предвид обстоятелството, че основното
изкачване става в първата част на маршрута, когато и силите са попресни, такова определение е условно. По този път се разкриват и пообширни и разнообразни гледки към котловините, Гълъбец, Средна
гора и Балкана. От гара Буново за десетина минути в северозападна
посока се стига до Чучулски дол, заграден на запад от Стойков рът
и Койловица, а на изток — от Св. Петка и Голеш. Предполага се,
че в района на гористия вр. Св. Петка, където са намерени римски
монети, съществувало древно селище или крепост. По Чучулски дол
или по билото западно от него излизат пътеки, които отново се събират на поляните под вр. Койловица (северозападно от дола). Оттук
в северна, посока по камениста на места, но добре очертана пътека
покрай Синия камък се излиза на възловия хребет Калугера, където
идва и пътеката откъм Синокосите (Мирковската пътека). Тук излизат и пътеките откъм Мирковска река и Мирковската мандра. Ако
се продължи все по билото — вододел между изворните области на
Бучкатска и Мирковска река, в северозападна посока се изкачва вр.
Баба (1,15—1,30 ч). Отиването до х. Чавдар е леко и приятно. Преваля се билният хребет в западна посока и следвайки окрайнините
на гората, с широка дъга на северозапад и запад се пресича почти по
хоризонтал Бучкатска река и няколко нейни десни притока. Минава
се под Буновската мандра. откъдето по горски път се стига до х.
Чавдар.
VIII.1.12. С. Мирково — х. Чавдар (3,30—4 ч)
Село Мирково е разположено в малко (едва 4— 5 км2) котловинно понижение, което заедно със съседното Буновско понижение е генетически свързано със Златишко-Пирдопската котловина и
фактически е нейна западна периферия. Северно от селото изправя
стръмни склонове Балканът с върховете Джаферица, Голям и Малък Сенокос, а на запад протяга гръб Гълъбец. Реките Мирковска и
Калугерица, които южно от селото сплитат долините си в една, са
откъснали част от най-източните склонове на Гълъбец и са
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оформили Весела могила — източната ограда на котловинката. Мирково е гара на задбалканската линия и отстои на 2 км северно от
магистралата София — Бургас.
От летописа на мирковския поп Петър (края на XVII в.) става
ясно. че през османското иго селището е съществувало. Откога датира и каква е била съдбата на крепостта, чиито следи се намират по
южния склон на планината над селото, не се знае. На 2 км североизточно от Мирково са останките от ман. „Св. Георги", чиято църква е
строена около XIII— XIV в. И Мирково пращало четници на Филип
Тотю, трима — на Ботев, и един (поп Недельо) - в Хвърковатата чета
на Бенковски. По-късно бунтовникът поп бил осъден на смърт, след
това помилван и заточен „за вечни времена" в Акия. Той като по чудо
оживял и видял свободата. За нея 28 юнаци от Мирково се наредили под Самарското знаме. Край селото по време на Освободителната война се водили люти боеве с ариергарда на бягащата армия на
Сюлейман паша. Както всички селища в подножието на Етрополска
планина, така и Мирково е една от базите на бригада „Чавдар".
Към х. Чавдар от Мирково може да се тръгне по два варианта, които се събират при възловия хребет Калугера — вододел между
Мирковска река, Чучулски дол и Бучкатска река.
Първият вариант следва в северозападна посока долината на Мирковска река. След водослива на първия ляв приток, който
извира между върховете Голям и Малък Прешивец (45 мин), се продължава по пътя в същата посока вдясно от реката (по левия долинен
склон). Набирайки постепенно височина, се стига до разклон (1,15
ч). Дясната пътека завива на север, после леко на североизток и покрай Мирковската мандра с широк завой траверсира по хоризонтал
изворните области на реката под Бабските кладенци, след което се
изкачва на Калугера. Лявата пътека се спуска косо към долината на
Мирковска река, пресича я през малко долинно разширение и в северозападна посока също излиза на Калугера, където се слива с Буновската пътека, а след това и с тази откъм Мирковската мандра.
Втори вариант. До това място за почти същото време, но
през по-стръмни пасажи може да се дойде и по хребета Синокос —
откъснато от долината на Мирковска река второстепенно било, почти паралелно на главното. Това е пътят, по който през 1876 г. минал
Георги Бенковски с част от четата си от Лисец през вр. Баба до Костина. От центъра на село
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то почти в западна посока се излиза на жп линията — покрай всечената в собствените си наноси долина на Мирковска река и следвайки подножието на Бърдото (южната периферия на широката до 1 км
понижена част между Балкана Гълъбец). Оттук пътеката извежда на
север през смесена нискостеблена гора на оголения южен склон на
вр. Малък Синокос, чието изкачване е първият по-стръмен пасаж от
маршрута (1 ч). Източните склонове на върха, увенчани със скални
зъбери, се спускат към долината на Мирковска река, а на запад сравнително широко и полегато било го свързва с вр. Голям Синокос, до
който се стига за 20 мин (общо 1,20 ч). От вр. Голям Синокос се върви в северозападна посока по заравнено било и се стига до вр. Голеш,
който се откроява над него едва с 60—70 м (1,45 ч). От вр. Голеш, отново по заравнено и вълнообразно било се минава край Синия камък
и се излиза на Калугера (2,15—2,30 ч), докъдето стигат Буновската
пътека и пътеките откъм Мирковската мандра и Мирковска река. До
х. Чавдар се продължава по маршрут VIII.1.11.
Трети вариант — с. Мирково — вр. Марагидия (2,30— 3
ч). От селото се тръгва в северна посока и се навлиза в къса долинка
— ляв приток на Мирковска река (западно от вр. Джаферица). По
нея бързо се излиза над горския пояс. Изоставя се долинката и със
съвсем леко отклонение наляво в северозападна посока се изкачва
вр. Малък Прешивец 1— 1,15 ч) — на вододела между р. Воден на
изток и Мирковска река на запад. Продължава се в същата посока по
билото. Пътеката минава през вр. Голям Прешивец 1,30—1,45 ч) и вр.
Братювица (2—2,25 ч). Особени ориентири не са необходими, тъй
като билото е оголено, а вр. Марагидия е непосредствено пред очите.
От вр. Братювица в североизточна посока се изкачва вр. Марагидия
(Говедарника) — най-високият връх на Етрополска планина. Оттук
може да се продължи на изток през вр. Челопешка Баба към х. Мургана (2—2,15 ч) или на запад покрай вр. Баба за х. Чавдар (1,30 ч) или
х. Звездец (2,30 ч) (вж. маршрути VIII.I.13 и VIII.I.10).
VIII. 1.13. X. Чавдар — х. Мургана (3,30—4 ч)
Маршрутът е част от похода Ком — Емине. От х. Чавдар се
тръгва на североизток с леко изкачване през букова гора към Буновската мандра и м. Китката. От нея
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маркираният път завива на север-североизток през горската поляна
Редежа (30 мин) и отново през рядка букова гора излиза на обширната билна поляна Хаджийца — платовидна заравненост западно от
вр. Баба, на чийто фон самият връх се откроява с особен контраст.
Сред нея се издига оригинален паметник в чест на загиналите в
края на декември 1877 г. (при опита да бъде прехвърлен Балканът
в снежната стихия западно от вр. Баба) 879 руски воини от отряда
на ген. Дандевил. От това място билна пътека води на запад през
м. Сухото корито и Радина гора за х. Звездец, вр. Звездец и Ботевградския проход. Пътят за х. Мургана продължава в източна посока,
подсичайки от юг вр. Баба. Вр. Баба е най-личният по морфология
връх в Етрополска планина и е един от най-обзорните. Свързан е и
с редица исторически събития, които му отреждат достойно място
сред най-известните върхове на Балкана. Той е белязан от дирята на
Панайотхитовата и Филиптотювата чета, чийто пряпорец развявал
Левски. На път към Костина тъкмо оттук минал Бенковски с част от
Хвърковатата чета. Върхът бил безмълвен свидетел на подвига на
Дандевиловите юнаци и българските доброволци от Етрополско и
Ботевградско. Пърлен е от огъня на чавдарци — след като посреща
1 май 1944 г. на х. Чавдар, на 3 май Трети батальон води тежък бой
под вр. Баба. Близко до върха е бил и временният лагер на чета „Бачо
Киро" преди превземането на Буново. По тези места са водили битки Теренският и Сборният батальон. Недалеч от вр. Баба е заловена
Сашка — легендарната героиня на „Чавдар",
След вр. Баба пътеката се спуска на изток към седловината,
която го разделя от Марагидия. Следва изкачване на вр. Марагидия
— слабо орографски изразен (с 3 м по-висок от Баба), издигащ се над
заравненото било, което следва на изток, едва 30—40 м (от х. Чавдар
дотук са 1,30—1,45 ч). От вр. Марагидия и вр. Челопешка Баба се
продължава на изток. На разстояние около 3 км пътеката за х. Мургана преминава през чудната плетеница на Зъберите — най-красивата
част от главното било на Етрополска планина. Отрязани като с нож
на север, дебелослойните пясъчници, от които е изградено то оформят отвесни скални спусъци, които завършват в широк пояс от сипеи
и сипейни шлейфове. Десетки процепи и кулоари разсичат неговата
монолитност и отварят гигантски каменни прозорци към поречието
на р. Малки Искър, притоците й и Етрополе. Самотни канари, зъбери
и огромни каменни блокове, в които
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изветрянетр и дъждовете са изваяли фантастични фигури, са разхвърлени по равното тревисто било, от което на юг се разстилат щедро разгърнати губери. Около 1 ч пътеката се провира между тях,
опира в ръба на пропастта, отново се връща към спокойствието на
простора или плавно подскача върху изкорубени като гугли връхчета
(общо 2,30—2,45 ч). Следва леко спускане към м. Петте кладенци — широка седловина, която разделя вр. Челопешка Баба от вр.
Мургана на изток. Тук от север през м. Пряслупа се измъква пътека,
която идва откъм Етрополе. На юг се простират свежи поляни, през
които в югозападна посока се спуска пътека към Мирково. От това
място (много удобно за почивка, със студена вода от няколко извора
малко южно от самото било) до х. Мургана може да се отиде по два
пътя за почти едно и също време (35—45 мин). По първия вариант
се продължава в източна посока и се изкачва вр. Мургана, откъдето
по югоизточния склон се слиза направо при хижата. При втория
вариант от Петте кладенци, траверсирайки в югоизточна посока
склоновете на вр. Мургана, се достига горският пояс. Върви се известно време (15—20 мин) из гората, излиза се на поляна, където
идва и пътеката откъм е. Челопеч и м. Селищара, и за още 10 мин на
югоизток се стига до х. Мургана.
X. Мургана е строена през 1967—1972 г. Намира се в м. Гьола — южните склонове на вр. Мургана, под пояс от стари кичести
буки. Отличава се с хубава архитектура, водоснабдена и електрифицирана е. Капацитетът й е 158 места. В околностите на хижата има
много места, свързани с исторически събития от различни епохи.
В района на вр. Невижда, около Хайдушкото кладенче по пътя за
Кашана станало сблъскване между четата на Панайот Хитов и Филип Тотю с потери от Златица, след което четата се оттеглила към
Мургана и Баба. Източно оттук, между заравненото било и езерцето
Попов гьол се издига безименно връхче, на което още личат следи от
окопите на руските воини. Тук се намирал и оперативният команден
и наблюдателен пункт на ген. Брок. Мястото сега е отбелязано с белоснежен паметник. Между вр. Невижда и седл. Кашана, северно от
маркирания път и близо до него в м. Джуглата има следи от военния стан на руските войски. Южно от билото чак до вр. Петровден
на много места — Остри могила, Колника, Бабин кукул и др., били
разположени силно укрепени руски позиции и артилерийски гнезда.
Особено много спомени пазят околностите на х. Мургана от
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годините на антифашистката съпротива. На 23 септември 1923 г.
под вр. Мургана в м. Дебели рът намират закрила въстаниците от
Челопеч и околните села. През този район особено често са преминавали партизаните от чета „Бачо Киро". Хижата е съвсем близо и
до мястото, където се е намирал егрекът на Павел Минов — една от
партизанските явки в района. Горската поляна Козарника в м. Леден
камък — южното подножие на вр. Мургана, е мястото, където на 7
септември 1944 г. е лагерувала бойната група от бригада „Чавдар",
която установява народната власт в Челопеч.
VIII.1.14. С. Мирково — х. Мургана (3,30—4 ч)
От гара Мирково се тръгва на запад покрай железопътната
линия до моста над р. Воден. Оттук се завива на север по пътя, който върви по левия долинен склон срещу течението на реката. Той
се следва до контролната шахта, която се вижда на срещуположния
склон. По него пъпли стръмна пътека, която извежда след 30—40
мин в м. Чатърлъка. По добре очертана пътека се продължава в Североизточна посока и след 30 мин се стига до папратлива поляна.
Продължава се в почти източна посока към пасищата в м. Полени. На
север погледът спира в острите зъбери на Червени камик. От м. Полени се продължава в североизточна посока към ясно открояващото
се главно било на Етрополска планина. Минава се през м. Заногата,
пресича се малък приток на р. Калугерица и м. Азмаците, където има
няколко извора. На изток е плоският вододелен рид Слога, който се
спуска откъм вр. Челопешка Баба. Прехвърли ли се той, в североизточна посока се стига до м. Петте кладенци на седловината между
вр. Челопешка Баба и вр. Мургана. До х. Мургана се отива за 35— 45
мин по описаните два варианта в маршрут VIII. 1.13.
VIII.1.15. С. Челопеч — х. Мургана 2—2,30 ч)
Челопеч е най-източното селище в южното подножие на
Етрополска планина. Отстои на 4 км западно от кв. Златица на гр.
Средногорие, на магистралата София — Бургас и е гара на задбалканската линия. Челопеч е приемник на древни селища. На 1 км източно от селото е Гинова могила — селищ138

на могила с разкрити три културни пласта отпреди новата ера. Останки от древно селище се намират на същото разстояние южно от
селото в м. Малоселене. Богати на находки са и южните склонове на
Челопешкия балкан. Останки от селища са установени по долините
на р. Воздол и Бревенска река, а северно и северозападно от селото
са открити следи от древни укрепления.
Голям е приносът на Челопеч в националноосвободителните
борби и антифашистката съпротива. Тук още живеят историческите легенди за Бързак и Чавдар войвода, за Дончо Ватаха и Пухтьо,
кръстосвали Мургана и Челопешкия балкан. В дружините им имало
мнозина юнаци от Челопеч. От Челопеч е родом и Дядо Никола (Никола Кърджалията), който заедно с брат си бил прочут отмъстител,
страшилище за кърджалиите. Двама души от Челопеч участвували в
Априлската епопея, трима са се сражавали като опълченци на Шипка, а цялото население взело участие в превозването на боеприпаси
и снаряжение за руските войски през 1877—1878 г. Партийната организация в селото е основана през 1919 г. През героичната 1923 г.
в селото е установена работническо-селска власт. То е средище на
Септемврийското въстание в бившата Пирдопска околия. Тук е и
главният щаб на въстаниците. От Челопеч излиза първият партизанин в Софийски окръг — Марин Тодоров, загинал през 1942 г. в Копривщица. Над 20 ятаци, помагачи и концлагеристи са взели участие
в борбата за народна власт.
Сред многото промени в живота на Челопеч днес особено
място заемат рудодобивът и геологопроучвателното дело. Сондажните кули, халдите и корпусите на флотационния завод му придават
облик на типично миньорско селище.
От Челопеч до х. Мургана може да се отиде по няколко варианта.
Първи вариант. Най-често е използуван пътят по р. Воздол,
върху чийто наносен конус е разположено селището. От площада се
излиза в северозападния край на Челопеч покрай реката и се продължава срещу течението й. На запад и изток остават историческите
местности Червения камък и Петровден, където са намерени следи
от славянско селище и средновековни градежи. Все по долината за
около 1 ч се стига Селищара — също историческа местност с установени останки от славянски жилища, огнища, съдове и византийски
монети. Малко по на запад се минава покрай водослива между Илинденска река, която идва от запад, Беленска река — от северо139

запад, и Равненска река — от север (м. Трите реки). Маркираната
пътека завива на север по долината на Равненска река и след 30—40
мин извежда в района на Челопешката мандра в м. Диба. Оттук в
запад-югозападна посока бързо се изкачва десният долинен склон
на реката и се излиза в м. Росица — вододел между Беленска и Равненска река. По него право на северозапад се отива до х. Мургана
(2,30 ч).
Малко по-къс (до 2,15 ч), но по-стръмен е вариантът, по
който след м. Селищара се тръгва не по долината на Равненска река,
а по вододела между нея и Беленска река почти в северна, а от м.
Росица — в северозападна посока.
Най-продължителен, но безспорно най-живописен и разнообразен е вариантът по Чуговица — хребета, който отделя южните
склонове на Челопешкия балкан от долината на Воздол (4,30—5 ч).
От Челопеч се тръгва в западна или северозападна посока, съответно
северно от м. Св. Петка или покрай Червения камък, и се слиза на
билото южно от р. Воздол и успоредно на нея. Все по него се стига
до висока над 10 м канара. Малко преди нея една пътека напуска
билото и слиза към м. Селищара в долината на р. Воздол. През целия път се откриват гледки към бухналия от букаци лабиринт на р.
Воздол и притоците й с надвисналите над тях Мургана и Челопешка
Баба. След Фрънкая пътеката напуска билото и през м. Телчика, траверсирайки в горната част на горския пояс източните склонове на
вр. Перото и началните притоци ма р. Воздол, се стига до м. Ливадите, където има ловен заслон. Оттук, за да се избегне пресичането на
стръмносклонестия Зли дол, се изкачва към м. Петте кладенци под
(южно) седловината между Челопешка Баба и Мургана и по маршрут VIII.1.13 се отива до хижата.
Друг вариант на този маршрут представлява пътеката, която
се отделя от м. Телчика (Старата бачия). Тя се спуска към долината
на Илинденска река, пресича я, минава северно от Илинденски камък, пресича вододела с Беленска река и долината и излиза на вододела в м. Росица,, откъдето се отива към хижата.
От с. Челопеч до х.Мургана може да се отиде до още един
вариант — по вододела между р. Воздол и Бревенска река. В северния край на селото, преди да се навлезе в долината на Воздол,
от главния път се отделя пътека, която пъпли по залесения с борова
гора стръмен южен склон на вр. Петровден. Оттук пътеката вода в
северозападна посока към вр. Бабин кукул, южно от който се раздвоява. Лявата пътека подси140

ча южните му склонове и слиза в м. Диба при Челопешката мандра,
където се свързва с пътеката откъм Воздол и Равненска река. Дясната
пътека продължава на север и между изворните области на Равненска и Бревенска река (м. Ледника) достига пътя за х. Мургана, които идва откъм Кашана. Двата варианта от този преход са съответно
3—3,15 и 3,30-4 ч.
VIII.1. 16- X Мургана — седл. Кашана (1 ч)
Между високата седл. Кашана, през която минава Златишкият проход — важно туристическо кръстовище, и х. Мургана има
прокаран широк път. От хижата в североизточна посока за около 15
мин се стига билото в източното подножие на вр. Мургана. Тук, сред
м. Равна (Равна поляна) блестят водите на малкото непресъхващо
езерце Попов гьол, в което при хубаво време къпят чела Мургана и
Свищи плаз. На около 200 м западно е Попова чешма. Маршрутът за
Кашана продължава в почти източна посока покрай паметника на
руските войни, плоския вр. Невижда, Шишков рът и Айдук камък и
слиза на седл. Кашана.
От Кашана може да се слезе на север към Етрополе и на юг
към Средногорие (с автобус или пеш) или да се продължи към х.
Свищи плаз по маршрут VIII.2.4.

VIII.2. Златишко-Тетевенска планина
Златишко-Тетевенска планина е един от най-високите дялове на Главната
старопланинска верига. По средна надморска височина и брой на върховете над 2000
м той се нарежда на второ място след Калоферека планина. Най-високият връх Вежен
(2198 м) е на седмо място сред първенците на Балкана.
Името на планината е сборно и свързано с историческата съдба на градовете
Златица (сега квартал на гр. Средногорие) и Тетевен. Обикновено като Златишка се
приема западната половина на планината (до вр. Картала), а като Тетевенска -— източната.
Западната граница на планината минава през високата седл. Кашана, но долините на р. Малки Искър на север и на Църквищенска река на юг. Оттук минава и
Златишкият проход, свързващ Средногорие с Етрополе. Източната граница е маркирана от седл. Карчов преслап между вр. Кавладан и вр. Ушите и минава по долините
на Черната река (десен приток на р. Стара Рибарица) и р. Дамлъдере. Те я отделят
на изток от Троянска планина. Южната граница — със Златишко-Пирдопското поле,
напречния праг Козница и Карловското поле, минава по високото пролувиално подножие северно от гр. Средногорие, северно от с. Антон, по долината на Кознишка река,
р. Патьов дол (Стайковица), северно от гр. Клисура и с. Розино. Северната
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граница с Предбалкана минава през Етрополското долинно разширение, по р. Менташовец, северно от Падешки връх, северно от мах. Златичора, през с. Ямна, по долината на Свинската река (ляв приток на р. Черни Вит), през седл. Превлаката, по Свинска
река, р. Костина и р. Бели Вит.
Главното било на планината в общ план има запад — източно направление,
а в детайли представлява неколкократно извита дъга. Западната му част (западно от
седл. Попови гробове или Антонския превал) е с по-издържана посока, по-монолитна,
по-широка и по-висока. Източно от Кашана билото е маркирано от върховете Капалу
(Каполски връх), Кордуна (Кордунски връх), Свищи плаз (1888 м), Голяма Занога,
Миале (Михаля), Косица, Паскал (2029 м), Картала, Тетевенска Баба (2071 м), Булуваня, Братаница, Пъпа, Вежен (2198 м), Каменица, Юмрука, Кавладан (Кавладаня).
Между тях са развити дълбоки седловини, през повечето от които минават пътеки
— Гроба, Косишки превал, Попови гробове (Антонски превал), Портата, Каменната
порта, Рибаришки поход и др.
Северно от главното било на Златишко-Тетевенска планина събират води
няколко къси десни притока на Малки Искър, Стара река, Черни Вит, Бели Вит и
др., а южно започват десетки десни притоци на р. Тополница (Златишка, Пирдопска,
Въртопска река и др.) и леви — на р. Стряма (Каменица или Каменидица — изворният
приток на Стряма, Равна река, Шинардере, Дамлъдере и др.).
В Златишко-Тетевенска планина се намират седем хижи с общ капацитет
около 800 места. Още около 250 места предлагат туристическите домове и спални
в селищата около нея. Тук са хижите Свищи плаз (100 места), Паскал (121 места),
Момина поляна (50 места в старата сграда, предстои да бъде открита новата сграда
с над 100 места), Бенковски (60 места), Вежен (в целия комплекс около 250 места),
Планински извори (60 места), Рибарица (40 места). Предстоящо е откриването и на
осма хижа — Ехо. Туристически домове има в Етрополе, Тетевен и Средногорие (кв.
Пирдоп), а туристическа спалня — в Клисура.
Основни изходни пунктове от север са Етрополе, Тетевен и Рибарица. Използуват се също селата и махалите Черни Вит, Ямна, Падеш, Спиловица, Златичора,
Дивчовото и Зеленика. Южните изходни пунктове са Средногорие, Клисура, Антон,
Розино и гара Копривщица.
Административно територията на Златишко-Тетевенска планина се дели
между Софийски, Ловешки и Пловдивски окръг.

VIII.2.1. Гр. Етрополе — ман. „Св. Троица" (6 км, 1,15 ч)
Етрополският манастир „Св. Троица" („Варовитец") отстои
на 6 км източно от Етрополе и на 1,5 км южно от с. Рибарица (Етрополска Рибарица). До манастира води асфалтиран път. По него пеш
се отива за около 1,15 ч. За около 45 мин до манастира се отива и
по пряка пътека през м. Хумата, Тя подсича северното подножие на
Черни връх (най-западния връх, с който завършва към долината на
Малки Искър Златишко-Тетевенска планина).
Сградата на манастира, почти напълно реставрирана, е разположена върху бигорова (травертинова) тераса, от която
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скача водопадът Варовитец. Манастирът е основан през XII в. През
XVI и XVII в. бил най-важното книжовно средище северно от Балкана. Тук творила голяма школа книжовници, които преписвали на
ръка и разпространявали из поробената българска земя десетки книги. Някои от тях („Четириевангелие" от 1595 г., „Апостол" от средата
на XVI в., „Миней за м. август" от 1644 г, и др.) са надживели столетията и са достигнали до наши дни. През XVII в. тук било открито
едно от първите килийни училища в този край.
VIII.2.2. Гр. Етрополе — вод. Враната вода (2,15—2,30 ч)
Едни от най-забележителните природни творения в Етрополско са травертиновите водопади. Най-голям от тях е водопадът
Враната вода, висок около 40 м. Намира се недалеч от мах. Падеш.
До мах. Падеш (10 км източно от Етрополе) се отива с автобус. Скалният венец, от който скачат водите на водопада — високо
по левия долинен склон на Стара река, се вижда от махалата. До него
(1 км) се изкачва по ясно очертана пътека в южна посока (15 мин).
До водопада може да се отиде и пеш през Етрополския манастир (2,15—2,30 ч). Южно от манастира водят две пътеки, които
през букова гора за около 30 мин извеждат в западната част на дългата близо 2 км поляна Суха равен, където пътеката се раздвоява. Югоизточната води към главното било и Свищи плаз (през м. Просеката,
Солището, вр. Стражата и вр. Кордуна). Източната пътека извежда
точно върху травертиновата тераса на вод. Враната вода. Гледката,
която се разкрива оттук към долината на Стара река, купола на Свищи плаз и безкрайния декор от ридове и върхове към Предбалкана,
е незабравима.
Най-целесъобразно е двата варианта да се комбинират — да
се дойде до водопада пеш през Етрополския манастир, а за връщане
да се използува автобус.
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VIII.2.3. Гр. Етрополе — мах. Спиловица (10 км с автобус) —
парт. землянка (1,40—2 ч)
От мах. Спиловица, до която се идва е автобус (освен от
Етрополе може да се дойде и откъм Тетевен или с. Черни Вит), се
тръгва в южна посока по горско шосе срещу течението на Стара
река. Тук маршрутът се кръстосва с маркирания път „По стъпките
на Бенковски". На 6 май 1876 г. Георги Бенковски с част от четата си
слиза тук по долината на Бабина река, след което продължава към
Тетевенско южно от мах. Златичора. Подминава се г. п. Отоките,
стига се до устието на Стълбешка река и се върви покрай нея до м.
Смесите. Преди това се минава край паметната плоча (вдясно на
пътя) на загиналите на 25 юни 1944 г. партизани Калина Вескова,
Цветан Пенев и Стефан Петков. (В тяхна памет в мах. Златичора има
издигнат скромен паметник.) След Смесите пътят напуска коритото
на реката и отвежда до сечище с рампа за товарене на трупи. Северно от това място, покрай разсадник и изоставени бараки в гората е
реставрираната сега партизанска землянка на чета „Бачо Киро" от
отряд „Чавдар".
Землянката е построена в началото на зимата на 1943— 1944
г. На 16 декември тя е разкрита. Бачокировци успяват да разгромят
многочисления враг. След това четата се оттегля към Свищи плаз и
Вежен, южно от който в м. Въртопа е била землянката на чета „Тодор
Каблешков" от средногорския отряд „Георги Бенковски". Между Бачокировци е бил и поетът партизанин Веселин Андреев.
Оттук в южна посока през вр. Кордуна (2—2,15 ч) може да се
отиде до х. Свищи плаз (общо от землянката 4—4,30 ч).
VIII.2.4. Седл. Кашана — х. Свищи плаз (3 или 3,15— 3,30 ч)
Кашана е важно туристическо кръстовище. Изходен пункт е
за хижите Мургана, Чавдар и Звезден, на запад, за Свищи плаз и Паскал на изток. В чест на преминаването на руските освободители през
януари 1878 г. (след опита през вр. Баба) тук има издигнат паметник.
Кашана и околностите са свързани и със Септемврийското въстание,
и с бойната дейност на бригада „Чавдар". Това е най-високата точка
на Зла-
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тишкия проход, през който според изследванията на историците през
1059 г. минали войските на Исак Комнин във войната с печенегите,
а през 1189 г. — на Исак Ангел срещу Втората българска държава на
Асен и Петър.
От Етрополе до Кашана се идва по асфалтирано шосе (16
км), което следва долината на р. Малки Искър през м. Баш Самоков, г. п. Радин дол и м. Кантона. Западно остават откритите рудници
„Елаците".
От гр. Средногорие (кв. Златица) до Кашана се идва също по
асфалтирано шосе (12 км). То минава през кв. Църквище и по левия
долинен склон на Църквищенска река. По западния склон има следи
от турски окопи, а по на юг се извисява Момина скала. Насрещният
(източен) склон е Балабанчовица. По него има следи от средновековна крепост.
От Кашана до х. Свищи плаз се отива по два варианта.
Първи вариант (3,15—3,30 ч). Една от пътеките, които
тръгват от седловината в източна посока, почти по хоризонтал (след
като се излезе над горския пояс) траверсира южните склонове на вр.
Капалу и на вр. Кордуна (името му означава връх между два дола и
напомня старобългарската дума корда — меч). След това пътеката
извежда в самото северозападно подножие на вр. Свищи плаз. Тази
пътека се използува предимно през лятото. Другата пътека, която
води до тази седловина (зимната), следи главното било. Тя е маркирана със стълбове и минава през вр. Капалу, седл. Каменна стърга (1
ч от Кашана) и вр, Кордуна,
От седловината в северозападното подножие на вр. Свищи
плаз (2 ч) при хубаво време може да се изкачи и самият връх — денивелацията е само 150 м. Името му е сборно и идва от свищи — свири,
реве (при буря или силен вятър), и плаз — естествен улей, пързалка.
Маркираната пътека за хижата траверсира северните му склонове и
извежда на седл. Кадънски извор в североизточното му подножие.
Продължава се на североизток през вр. Малък Свищи плаз и се слиза
на седловината между него и вр. Голяма Занога. Оттук в югоизточна
посока води пътека, която през селището на геологопроучвателите
слиза на горски път, отиващ до х. Свищи плаз. Друга пътека продължава по Главното било през вр. Голяма Занога до седл. Гроба в
източното му подножие. Оттук за около 30 мин се слиза до х. Свищи
плаз по ясно очертана и маркирана пътека в югоизточна посока.
При този маршрут се пресичат две пътеки, които прехвърлят
главното било на планината. Едната е между вр. Капалу
145

и вр. Кордуна, а другата — през седл. Гроба. И двете са известни под
името Лопянските пътеки (за разлика от други две източно от Гроба,
които се наричат Чернивитските).
Втори вариант (3 ч). От Кашана се поема по шосето към
гр. Средногорие. При първата серпентина (около 1 км) се тръгва на
изток по маркирана пътека през гората. Пресичат се последователно долинките на Мазадере и Тотомирдере, излиза се на Мачешкото
било, след което се пресича долината на Балъмдере. Оттук пътеката
повива на север, траверсирайки югоизточните склонове на вр. Свищи плаз и обхождайки с широка дъга водосбора на Курудере. През
букова гора и полянка пътеката, преминала вече в горски път, последователно пресича Пето, Четвърто и Трето Керездере и извежда в м.
Малката поляна, където е х. Свищи плаз.
Хижа Свищи плаз се намира на югозападния склон на вр.
Миале. Построена е през 1962—1966 г. Има централно отопление,
електрифицирана е и водоснабдена. Капацитетът й е 100 места.
Маршрутът е част от похода Ком—Емине.
VIII.2.5. Гр. Етрополе — х. Свищи плаз (7,30—8 ч)
От Етрополе в югоизточна посока води път към историческата м. Св. Атанас (ежегодно в края на януари тук се организира
интересен празник), след което през Уменска поляна се изкачва Черни връх (1,15—1,30 ч). Оттук неотлъчно се следва главният вододел
между водосбора на Малки Искър и Стара река, който в общи линии
има югоизточна посока, и се излиза до м. Просеката (2,30—2,45 ч).
Дотук може да се дойде и по пътеката откъм Етрополския манастир.
По-нататък маршрутът минава през м. Солището (4—4,15 ч), където
се кръстосват пътят на Бенковски и Хвърковатата чета и огнената
диря на чавдарци. След Солището следва изкачване до вр. Стражата, леко спускане и отново изкачване до вр. Кордуна (6 ч), откъдето
по маршрут VIII.2.4 се стига до х. Свищи плаз.
До М. Солището излиза и пътека откъм с. Ямна — махалите
Падеш и Спиловица. Тя минава под вод. Враната вода, по долината и
покрай изворите на Бабина река. Това е първата (западната) Лопянска пътека.
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VIII.2.6. С. Ямна — х. Свищи плаз (5 ч)
Курортното селище Ямна, център на много махали, е пръснато на близо 3 км2 площ по вододела между Свинската река (ляв
приток на р. Черни Вит) и Стара река (десен приток на р. Малки
Искър). Има редовна автобусна връзка с Етрополе (15 км), Тетевен,
с. Черни Вит и др.
От центъра в югоизточна посока се излиза на седл. Кривите
рътове (0,45—1 ч). Следва косо изкачване на северния склон на вр.
Дърмоновец (Драманова чука, Драмановски чукар), който се заобикаля от запад и се излиза на едноименната поляна южно от него. Оттук с леко отклонение в югозападна посока, през м. Дългата поляна
и Маринов говедарник се излиза на седл. Малкия пряслоп в западното подножие на вр. Високата поляна. Подсича се по хоризонтал
западният му скат и се слиза на седл. Дълбокия пряслоп южно от него
(2,30—2,45 ч). Продължава се в югоизточна посока, като се траверсират североизточните склонове на вр. Хайдушка поляна. В южния
край на едноименната поляна блика студеното Хайдушко кладенче.
То дава началото на един от изворните притоци на Стара река. Продължава се пак в югоизточна посока, подсича се от запад връхчето
Напоя, след това — обзорният връх Разбой, като се излиза на седловината южно от него. (Тук е мястото да се отбележи, че не само
върхът, но и местността носи името Разбой. Много често обаче се
бърка, като под това име се означава вр. Миале, който е на главното
било.) Седловината между вр. Разбой и вр. Голяма Занога на юг (на
главното било) е важно кръстовищно място. Тук се пресичат няколко
пътеки. Тази, по която се идва от Ямна и която продължава към х.
Паскал с отклонение за х. Свищи плаз на запад и х. Момина поляна
на изток, е втората (източната) Лопянска пътека. Пътеката по главното било траверсира вр. Голяма Занога точно през тази седловина. Тук
минава и пътеката, която излиза откъм поречието на Черни Вит през
Добрина могила, Гарваница и Червеното присое.
Пътеката продължава в югоизточна посока по оголения и
скалист североизточен склон на вр. Голяма Занога и излиза на седл.
Гроба. Тази седловина е вече на главното било между вр. Голяма Занога на запад и вр. Миале на изток. Тя е също важно кръстовище,
където Лопянската пътека се кръстосва с билната (зимната) маркировка и с още една пътека, която идва от поречието на Черни Вит по
Бабешка река.
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От седл. Гроба маршрутът се събира с маршрут VIII.2.4 (първи вариант). По широка и маркирана пътека се слиза в югоизточна
посока, подсичайки югозападните склонове на вр. Миале току над
горския пояс. Като се наближи гората, няколко тесни пътеки се отделят вдясно на юг-югоизток и през гората слизат до х. Свищи плаз (30
мин от Гроба, общо около 5 ч).
VIII.2.7. С. Черни Вит — г. п. Косица (9 км с автобус) — х.
Свищи плаз (4—4,15 ч)
От с. Черни Вит се взема автобус за мах. Зеленика. Минава
се покрай Станчов мост, където има паметник. Слиза се на сп. Косица. Тя се намира до водослива между реките Дълга, Косица и Зеленика. Тук има магазин и бараки, постройки на горското стопанство.
Това място е най-удобният изходен пункт от север за хижите Свищи
плаз и Момина поляна (с. Черни Вит има редовни автобусни връзки с всички селища от северните подножия на Златишко-Тетевенска
планина).
За х. Свищи плаз се тръгва по шосето срещу течението на
Дълга река в западна посока. Подминава се водосливьт й с Михалска
река (30—40 мин) и се стига водосливьт с Бабешка река (1—1,15
ч). Основният път продължава на запад. На юг срещу течението на
Бабешка река води опороен чакълен път, който трябва да се следва
до втория мост (около 1 км). Вдясно на югозапад се отделя горски
път. След като прекоси един поток (ляв приток на Бабешка река), той
преминава в пътека. В югозападна посока тя изкачва северозападните склонове на вр. Миале през млади борови насаждения, сечища
и малинажи. На няколко места пътеката пресича серпентините на
нов черен път, който води високо към изворните области на Дълга
река. Някои отсечки от него могат да се използуват, защото пътеката
е твърде обрасла и често се губи из храсталаци и малинажи (маркировка няма). Трябва да се внимава обаче да не се минава на запад от
вододелното било към водосбора на Дълга река. Изкачването продължава около 1,30—1,45 ч, докато се достигне тесен пояс от стара
букова гора. Над него се излиза на малка равна поляна (3—3,15 ч).
Оттук за 30— 40 мин в югозападна посока през открит, тревист и обрасъл с хвойна склон се излиза на седл. Гроба (3,30—3,45 ч). По описания в маршрут VIII.2.4 път се слиза до х. Свищи плаз (4-4,15 ч).
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VIII.2.8. Г. п. Косииа — м. Анчова бичкия — х. Момина поляна
(2,20—2,30 ч)
От г. п. Косица се тръгва на юг по шосето, което следва левия
долинен склон на р. Косица. След 40—45 мин се стига до м. Анчова бичкия — долинно разширение с няколко стопански постройки
и ведомствени почивни станции. Тук шосето се изоставя. Тръгва се
по черен, изровен от коловози трупчийски път в югоизточна посока
през склон, тук-таме залесен с борчета. След 30—35 мин се стига до
сеновал (1,10—1,20 ч). Продължава се в източна до северна посока
по опороен стръмен път и след 30 мин се излиза на Сениова поляна
(1,45— 1,55 ч). В южния й край има чешма с три чучура, а наблизо
— горска барака, която може да даде подслон при лошо време. Пътят
продължава в югоизточна посока през наклонена поляна, а след това
— през смесена буково-смърчова гора. Преди да се излезе на Момина поляна, където е едноименната хижа, вдясно (на запад) се вижда
ведомствена постройка, т. нар. Горска хижа. Името на поляната, откъдето идва и името на хижата и близкия връх Момински чукар, е
свързано с интересна легенда.
Хижа Момина поляна е построена през 1959—1961 г. на западния склон на вр. Момински чукар сред стара, иглолистна гора.
През 1982 г. започна коренното й преустройство. Новата хижа има
над 100 места.
VIII.2.9. Мах. Зеленика — х. Момина поляна (1,45—2 ч)
Мах. Зеленика — красиво курортно селище, се намира в долината на едноименната река, на около 2 км източно от г. п. Косица.
След като се премине селището, се продължава по пътя, който следва
левия долинен склон на реката. Той прави остра серпентина (пресича
се по пряка пътека) и след 15—20 мин стига до долинно разширение,
където са постройките на ДГС „Пашова". Тук пътят се раздвоява.
Хваща се дясното разклонение, като след стотина метра се пресича
коритото на Моминска река. Пътеката върви в южна посока и за около 1 ч излиза на Сениова поляна (1,15—1,20 ч), откъдето по маршрут
VIII.2.8 се отива до х. Момина поляна (1,45— 2 ч).
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До х. Момина поляна за около 4 ч може да се излезе и откъм
мах. Дивчовото — по вододела между реките Моминска и Гражденица и през вр. Момински чукар.
VIII.2.10. С. Рибарица — х. Бенковски (3,45—4 ч)
Ако Рибарица е портата към Веженския масив, нейното
преддверие е Тетевен (13 521 ж.). Защото тръгне ли се към Вежен
от север, все през Тетевен ще се мине. За първи път името на Тетевен, леко видоизменено като Тетевян, се среща през XV в., а покъсно като Тетовлене — върху кориците на уникално по изработка
евангелие от 1675 г. Значителен икономически и културен разцвет
достигнал градът през XVIII в. Въпреки че през 1801 г. бил разорен
от кърджалиите, бързо се възстановил и възвърнал славата си на Алтън Тетевен (Златен Тетевен). През втората половина на 1870 г. тук
дошъл Апостолът Левски и лично основал революционен комитет.
След обира на Димитър Общи при Арабаконак 24 тетевенски поборници били оковани и изпратени на заточение. През 1894 г. Марко
Марков организира в Тетевен първия социалистически кръжок. Неговият син, Емил Марков, член на ЦК на БКП, загива през 1943 г. в
София. Градът взема активно участие в антифашистката съпротива.
Интерес за гостите на града представляват Градският исторически музей, обявените за архитектурни паметници стари тетевенски къщи — Йорговата, на братя Хаджииванови (където неведнъж
отсядал Левски и където е запазено скривалището му), на Никола
Бобевски и др., църквата „Всях Светих". В града освен хотел има и
туристически дом с капацитет 80 места.
Курортното селище Рибарица (1466 ж.) се намира в долината на р. Бели Вит, на 12 км югоизточно от Тетевен. Около реката има
тучни ливади, овощни градини и гори. Към Рибарица принадлежат
и махалите (сега квартали) Гурньово, Брязово, Костина и Заводна
— взели имената на левите притоци на Бели Вит, по които са разположени. Почти по средата между Тетевен и Рибарица асфалтираното
шосе, което следва долината на Бели Вит, минава покрай скалния
феномен Просеченик. Върху скалата е поставена скулптурната творба Рибарчето. След това се минава покрай паметника на Дюстабановия четник Христо Иванов (Габровчето), убит през паметната
1876 г.
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Рибарица е приемник на древно селище. Проучванията на
някои от многото надгробни могили свидетелствуват за наличието
на живот и култура още по времето на траките. Предполага се също,
че тук минавал римски път от Мизия за Тракия, за което като доказателство се сочи старият каменен мост на р. Костина, строен през 36
г. Скромен паметник при водослива на р. Стара Рибарица с р. Бели
Вит напомня за подвига на Иванчо Гечев — 15-годишно козарче, посечено от турците. Това смело българче спасило Захари Стоянов след
трагичната гибел на Бенковски. В центъра на селото върху каменен
балван има надпис, който отбелязва, че през 1940 г. тук е бил първият
у нас концлагер. В него са били изпратени видни партийни функционери — Сава Гановски, Петко Кунин, Адалберт Антонов (Малчика),
Иван Христов (Зъбчето) и др.
Рибарица е изходен пункт за хижите Бенковски и Вежен.
Съвсем наблизо — на около 2 км нагоре срещу течението на р. Заводна се намира и новооткритата х. Рибарица с капацитет 40 места.
От Рибарица до х. Бенковски може да се отиде по няколко
варианта —по долината на р. Костина и Равна (Лявата) река (3,45—4
ч), по долината на р. Заводна и през Суватски дол (4,30—5 ч), по
вододела между тях Братанишки рид (4,15—4,30 ч).
Предпочитан и най-често използуван е маршрутът по р. Костина не само защото пътуването по живописната долина е приятно
и неусетно, но защото се минава и покрай паметни места, където
се срещат легендите за Костин войвода и вечно живият спомен за
Бенковски. Тръгва се от кв. Костина (в западната част на Рибарица,
при водослива на р. Костина с р. Бели Вит). Срещу течението на р.
Костина води асфалтирано шосе, по което след около 3 км (40 мин)
се стига до м. Костина — продълговата поляна, към която се спускат
стръмните, покрити с букова гора склонове Габрова кръш и Голям
Климаш. В долния край на крайречната поляна се вижда каменен
мост, а срещу него (на десния долинен склон) е паметникът на Бенковски. В каменните основи на моста е историческото Кърваво кладенче. Това е мястото, където на 25 май 1876 г. се разиграл кървавият
епилог на Априлската епопея. След черно предателство тук бил убит
Георги Бенковски. Другарите му — отец Кирил (Кирил Слепов) и
Стефо Далматинеца (Стефан Радоич) били заловени, а Захари Стоянов като по чудо успял да се спаси. Всяка година на 25 май
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край паметника (издигнат през 1908 г.) се прави голям възпоменателен събор и се възпроизвежда трагичната картина на събитието.
Продължава се на юг по шосето срещу течението на р. Костина. Подминава се водосливът със Свинска река (общо 1 ч), малък
разсадник с горски бараки и се достига водосливът между Равна
(Лявата) река и р. Дълбокото дере (1,45 ч), които образуват р. Костина. След още десетина минути шосето пресича Равна река. Тук
то се изоставя и се тръгва по маркирана пътека, която следи десния
бряг на Равна река. Пресичат се последователно три къси дола, десни притоци на реката. След третия дол (2,30—2,45 ч) пътеката се
откъсва от речното корито и със серпентини изкачва стръмния склон,
покрит с вековна гора от бук и смърч. След 30—45 мин (3—3,15 ч) се
стига Царската почивка — надвесена над долината скална козирка
с изглед към вр. Гугла. От Царската почивка нататък склонът става
по-полегат, серпентините — по-плавни. Пресичат се последователно
два потока и пътеката излиза от гората на обширна наклонена поляна. В долния й край се вижда х. Бенковски, а североизточно от нея се
издигат Братанишки уши (Малки и Големи Братанишки уши).
Хижа Бенковски е построена през 1931—1932 г. в югозападното подножие на вр. Малки Братанишки уши. Отначало е носила
името Вежен, после — Братаница. Водоснабдена и електрифицирана
е, с капацитет 60 места.
VIII.2.11 С. Рибарица — х. Вежен (4-4,30 ч)
От с. Рибарица към х. Вежен водят много пътеки. Те започват или направо от курорта между водосливите на р. Стара Рибарица
и р. Заводна с Бели Вит и пълзят по вододела им Царичина, или се
изкачват по него, след като се отделят от шосетата, които навлизат
дълбоко в планината по долините на тези реки. До хижата води и
доста разбито шосе. То минава по долината на р. Заводна, траверсира с голяма серпентина подножието на вр. Пъпа и северозападния
склон на вр. Вежен (под изворните притоци на р. Заводна), обикаля
откъм север вр. Черна могила и спира на поляната пред х. Вежен.
Най-често използуван от туристите е пътят по р. Заводна покрай х. Рибарица. Следва се шосето, което върви по левия бряг на
реката до м. Данчова бичкия — южно от ДГС „Суват-
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ски дол", където прави първата голяма серпентина, за да изпълзи
високо по левия долинен склон. До това място може да се дойде и
с кола, а пеш разстоянието се взема за около 2,30 ч. Всъщност от
Данчова бичкия започва туристическата пътека за х. Вежен. Чрез
няколко серпентини на сравнително късо разстояние по нея се преодолява превишение 300— 350 м. След това се приближава Христова
долчина. Оттук гористият склон става по-полегат, а пътеката следва
още около км долината, завива на юг-югоизток и я пресича близо
под изворите й. Още 15—20 мин изкачване и пътеката се измъква от
гората на обширна тучна поляна в подножието на вр. Черна могила,
където достига шосето за хижата (още 1,45—ч).
Хижа Вежен е разположена в северозападното подножие на
вр. Вежен в края на голяма поляна. Около нея сключва венец вековна
иглолистна гора от смърч и бяла мура. Тя е обявена за резерват. Хижата е построена през 1935 г. от клисурски туристи. Старата сграда
е богато декорирана с дървена обковка. По-късно са издигнати още
няколко постройки, бунгала и нова хижна сграда, с което се оформя
туристически комплекс с капацитет около 250 места. През летния
сезон в околностите на хижата растат в изобилие малини, боровинки
и други диворастящи плодове и билки. Между тях е и омайничето
(царичина), откъдето идва името на рида Царичина. През зимата има
отлични условия за ски.
Североизточно от хижата се издига вр. Черна могила. На юг
от хижата над иглолистния лес погледът спира направо във вр. Вежен. Гледан оттук, той е същински конус — със стръмни, надиплени
като сукман спусъци.
VIII.2.12. X. Свищи плаз — х. Момина поляна (3,15—3,30 или
4,30—5 ч)
Възлово място при този маршрут е м. Табиите (Косишки
превал) — западно от вр. Косица. До нея от х. Свищи плаз се отива
по два варианта.
Първи вариант (2,30 ч). От х. Свищи плаз в почти северна
посока през букова гора и стръмни поляни се излиза на широката
маркирана пътека, която в северозападна посока извежда на седл.
Гроба (40 мин). При ясно време пътеката може да се пресече и право
в северна посока да се излезе на
153

главното било западно от вр. Миале. От седл. Гроба се тръгва на
изток-югоизток по билната маркировка. След 30 мин се достига вр.
Миале (1,10 ч). Източно оттук билото се стеснява. На много места то
е заето от каменни блокове, уединено се издигат канари и скалисти
връхчета, разделени от тесни седловини. Пътеката често се губи. В
общи линии билото се траверсира от юг, като не трябва да се изпуска из очи маркировката. През зимата по билото на север се навяват
козирки и падат лавини. От вр. Миале се продължава почти по хоризонтал на изток. Заобикалят се от юг две високи над 10 м канари,
подсича се безименно връхче и се достига тясна седловина, източно
от която стърчат още няколко високи скали (1,40—1,45 ч). През тази
висока седловина минава първата (западната) Чернивитска пътека.
(В някои туристически издания тази висока седловина погрешно се
нарича Косишки превал, безименният връх западно от него — Косица, а другият безименен връх източно от превала — Паскал.)
Продължава се в източна посока малко под и южно от билото
и след 40—45 мин се слиза до седл. Табиите (Косишкия превал).
Втори вариант (1,15—1,30 ч). От х. Свищи плаз се тръгва в
източна посока по маркирания път за х. Паскал и се излиза от буковата гора на поляните (1 км от хижата). Изоставя се маркировката за
х. Паскал и почти в източна посока се излиза на Лопянската пътека,
която се спуска откъм седл. Гроба. Тази пътека се следва до каптирания извор Конски кладенец (30—35 мин). От това място се тръгва в
почти източна посока по ясно очертана пътека през хвойнови храсти.
На няколко места тя се раздвоява, но бързо се събира. Върви се по
хоризонтал с леко изкачване. Скоро се пресича първата Чернивитска
пътека и придържайки се неизменно към изток-североизточна посока (азимут 80°), се излиза на седл. Табиите (Косишкия превал).
Тази седловина е кръстовищно място. През нея минава втората (източната) Чернивитска пътека. Малко преди освобождението
на България от османско иго оттук минали трима заточеници по делото на Димитър Общи, успели да избягат от Диарбекир. На север от
превала в м. Улеите те съборили лавина. Йото Генков (Мечкаря) от
мах. Зеленика и Марин Станчев от мах. Остриля (сега в чертите на с.
Черни Вит) загинали, а третият — Велю Станчев, успял да се спаси.
През зимата на 1877 г. дотук се промъкнал отряд от руски воини,
отблъснал турския караул и слязъл на юг към Пирдоп.
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Източно от тази седловина на 30—35 мин се изкачва вр. Косица. Малко преди да се стигне до триангулачната точка на върха, в
южна посока се отделя маркирана пътека за х. Паскал. От вр. Косица
се продължава на изток по самото било към вр. Паскал. Пътеката
подсича вр. Паскал от юг, като на няколко места се губи в дебели
каменни блокажи. Разстоянието между вр. Косица и вр. Паскал се
взема за 20 мин. От вр. Паскал се продължава на изток и след 10—15
мин се минава северно от самотно скалисто връхче, откъдето леко се
завива на изток-североизток (азимут 50°). Тук билото е просторно,
заето от високопланински пасища, ходенето е леко и приятно. След
още 15—20 мин се стига до друга безименна кота, която се пада точно на юг, на около 300 м от вр. Картала. Източно от нея, също на
около 300 м, до маркировъчния стълб е поставена паметна плоча.
Надписът й погрешно осведомява, че тук на 20 юли 1867 г. станала
срещата между четите на Панайот Хитов и Филип Тотю.
Това място по същество представлява слабо изразена седловина — понижение между три върха (вр. Картала и двете безименни
коти южно и източно от него), и също е важно кръстовище. Оттук
на изток се отива към м. Гьола (Гьолджука), Където е новата х. Планински извори, към хижите Бенковски и Вежен, на север — към х.
Момина поляна или мах. Дивчовото (през вр. Момински чукар), а на
юг води пряка пътека за с. Антон.
При лошо време и мъгла за участъка между Косишкия превал и Картала трябва да се помни: тъй като ориентирите са малко и
билната заравненост — обширна, не бива да се изпуска из очи стълбовата маркировка. Източно от Табиите е необходимо да се спазва
азимут 90°, източно от вр. Косица — 85°, източно от вр. Паскал —
80°, а източно от безименната кота — 50°. През зимата трябва да
се избягва абсолютно всякакво движение по самото главно било и
особено под него по северния склон — районът е лавиноопасен!
От маркировъчния стълб с паметната плоча се тръгва за х.
Момина поляна почти в северна посока(азимут 340°)по ясно очертана и маркирана с лентова и стълбова маркировка пътека. Тя минава
източно от вр. Картала и се спуска сред блокаж, хвойна и боровинки
до седловината в самото южно подножие на вр. Момински чукар
(30 мин). Тази седловина е също важно туристическо кръстовище
— на север през вр. Момински чукар се слиза към мах. Дивчовото,
на изток води т. нар. лятна пътека за хижите Бенковски и Вежен. На
запад
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по широка и маркирана пътека през иглолистна гора се слиза до х.
Момина поляна (20—30 мин). Част от маршрута е включена в похода
Ком—Емине.
VIII.2.13. X. Момина поляна — х. Планински извори — х. Бенковски (4,30 ч)
От х. Момина поляна на изток по маркирана пътека през иглолистна гора се излиза на седловината в южното подножие на вр.
Момински чукар (30 мин). Оттук първата половина на маршрута
може да се осъществи по два варианта.
Първи вариант. От седловината в източна посока по хоризонтал води маркирана пътека, траверсираща северните спусъци на
вр. Картала. Тя минава над изворите на р. Черни Вит и за около 1 ч
излиза източно от м. Гьола, в самото западно подножие на вр. Тетевенска Баба (общо 1,30—1,40 ч). През зимата тази пътека не трябва
да се използува — склонът е лавиноопасен! Не се препоръчва и за
пролетта и началото на лятото, тъй като в стръмните улеи се задържа
фирнован сняг и опасността от подхлъзване е голяма.
Втори вариант. Продължава се от седловината на юг по
маркирана със стълбове и лентова маркировка пътека. Тя се провира през каменни блокажи, изкачвайки северния скат на вр. Картала.
Пътеката минава източно от него и извежда на широкото главно било
при паметната плоча (1 ч от хижата). Оттук следва леко спускане
в почти източна посока (азимут 100°) към м. Гьола — обширна (над
1,5 км2), леко вълновидна заравненост с много извори. Непосредствено вдясно е х. Планински извори — най-високата хижа в Стара
планина. Капацитетът й е 60 места.
Пресича се м. Гьола в почти източна посока по билната маркировка и се стига до западното подножие на вр. Тетевенска Баба,
където билната пътека се събира с пътеката, описана в първия вариант (1,45 ч). Изкачването към върха е леко и отнема само 20—30
мин (2,15 ч). Върхът се заобикаля от юг, след което започва стръмно
спускане по източния склон на вр. Тетевенска Баба до седл. Попови
гробове (Антонския превал), което отнема 35—45 мин (около 3 ч от
х. Момина поляна).
Тази седловина е също важно кръстовище. Тук излиза пътеката откъм с. Антон. На изток се продължава по билната маркировка
към вр. и х. Вежен. Дотук излиза пътека и от се156

вер — от мах. Дивчовото и от седл. Превлаката. Двете пътеки се съединяват северозападно от вр. Свинска могила, траверсират западните му склонове и пресичат Боатинското било през седловината
между вр. Свинска могила и вр. Тетевенска Баба. След това пътеката
подсича североизточните склонове на Тетевенска Баба над изворите
на Дълбокото дере (изворен приток на р. Косица) и излиза на седл.
Попови гробове. Името й е свързано с легенда за българска чета,
предвождана от свещеник, намерил смъртта си по тези места през
османското иго.
От седл. Попови гробове до х. Бенковски се отива за около
1,30 ч. Пресича се в североизточна посока, косо и надолу къс хребет.
Минава се покрай предполагаемия гроб на Панайотхитовия четник
Иван Капетан — на 22 юли 1984 г. тук бе поставена паметна плоча.
След това се подсичат ниските северозападни и северни скатове на
вр. Булуваня и се слиза в м. Дебели дял при няколко кошари, говедарник и чешми. Право на север се издига вр. Гугла. Дотук идва и камионен път, който се отделя от долината на р. Заводна при Суватски
дол. Пресича се коритото на Равна река и в северна посока се отива
на х. Бенковски.
Един по-дълъг вариант е от седл. Попови гробове да се продължи на изток през вр. Булуваня и през седл. Хайдушките камъни
до вр. Братаница. Оттук в почти северна посока се слиза по вододела между Равна река на запад и р. Заводна (Суватски дол) на изток
до седл. Ветровития пряслоп (между вр. Братаница и Братанишки
уши). По ясно очертана и маркирана пътека на север от седловината
за 10—15 мин се отива до хижата.
Част от маршрута е включена в похода Ком — Емине.
VIII.2.14. X. Бенковски — х. Вежен (2,15 или 3—3,30 ч)
От х. Бенковски до х. Вежен се отива по два основни варианта — през Суватски дол или през вр. Братаница, вр. Пъпа и м.
Касаджика.
Първи вариант (2,15 ч). Следва се пътеката до седл. Ветровития пряслоп. Оттам се слиза до Кольов краварник, откъдето се
спуска по пътя или по пряката пътека до шосето в Суватски дол.
След моста се отива до разклона (1 ч) — левият
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път слиза по р. Заводна на север за с. Рибарица, а десният, който
трябва да се следва, води до х. Вежен. Малко преди вр. Черна могила
от него се отделя маркирана пътека. Тя извежда през иглолистната
гора в района на хижата.
Втори вариант (3—3,30 ч). Този вариант е по-продължителен, но безспорно по-живописен и по-интересен. През зимния период не се препоръчва, тъй като на няколко места е лавиноопасен. От
х. Бенковски се тръгва на юг-югоизток и за 20 мин се излиза на седл.
Ветровития пряслоп. Пресича се пътят за долината на р. Заводна (за
с. Рибарица или за х. Вежен) и се продължава на юг, като се изкачва
по северния склон на вр. Братаница. След 30 мин (общо 50 мин)
пътеката се раздвоява — дясната подсича западния склон на вр. Братаница и излиза на главното било при седл. Хайдушките камъни, а
лявата, която трябва да се следва, подсича източния му склон. За 30
мин (1,20 ч) тя стига близо до силно стесненото тук главно било — т.
нар. Старопланинско конче. Пътеката траверсира Кончето от север и
след 40 мин (2 ч) достига и заобикаля от север вр. Пъпа. На седловината източно от него се отделя маркирана пътека на юг към м. Въртопа. От тази седловина започва изкачването на вр. Вежен по западния
му склон. След 40 мин (2,40 ч) се достигат изворите на р. Заводна.
Тук пътеката се раздвоява — дясната за 30 мин изкачва вр. Вежен, а
лявата, която трябва да се следва, продължава на северозапад, после
на североизток и север. Заобикалят се изворите на р. Заводна и през
м. Касаджика и рез. „Царичина" се слиза до х. Вежен.
VIII.2.15. X. Вежен — вр. Вежен (1,30 ч)
Денивелацията между района на хижата и първенеца на Златишко-Тетевенската планина е около 600 м. Изкачването му може да
се осъществи по три пътеки. Те се разплитат на около 1 км южно от
хижата, близо до горната граница на горския пояс.
От хижата се тръгва в юг-югоизточна посока. Широка, отлично очертана и маркирана пътека прекосява вековната иглолистна
гора, а след това — и стръмна горска поляна, след което наново навлиза в гората. Тук (15 мин) се отделя пътека, която в западна посока
води към х. Бенковски. С няколко серпентини основната пътека се
изкачва на юг-югоизток и преди да излезе от горския пояс (20—25
мин), се раздвоява.
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Лявата пътека (т. нар. лятна пътека, Каменния или Клисурския път) подсича в югоизточна посока стръмните североизточни
спусъци на вр. Вежен почти по хоризонтал над горския пояс, под
изворните притоци на Болованджика. Изкачвайки се плавно, пътеката излиза на седл. Портата (Каменната порта). Тази седловина е
между вр. Каменица на изток и вр. Вежен на запад и през нея минава
билната маркировка (1,05—1,15 ч). Върви се по ясно очертаната и
гъсто маркирана с железни стълбове билна пътека в западна посока.
До вр. Вежен се излиза бързо и леко (общо около 1,30 ч.)
За почти същото време (1,30—1,45 ч.) до вр. Вежен води и
дясната пътека. Тя траверсира с широка дъга стръмните северозападни спусъци на върха. Постепенно се изкачва през м. Касаджика
(където на запад се отделя пътеката за х. Бенковски покрай вр. Пъпа
и Кончето) и излиза в западната част на обширна заравненост, Тук тя
се слива с пътеката и маркировката по главното било.
Тези две пътеки се използуват през лятото, тъй като през
зимата са лавиноопасни. Не се препоръчва да се минава по тях и
до пълното стопяване на снежната покривка, защото пресичат улеи
с фирнован сняг и има опасност от подхлъзване. В такива случаи,
както и през зимата, се използва т. нар. Зимен път, който е отбелязан с трайна (железни стълбове) и гъста маркировка. Той следва
орографското било право в южна посока между двете летни пътеки.
Изкачването оттук е по-трудно и продължително. Пътеката не е ясно
очертана и често се губи в тревни пасажи, хвойна и блокаж. Пътят
се избира в зависимост от конкретните условия, без да се изпуска
обаче маркировката. Отклоняването от нея през зимата и през лошо
време е опасно! По този маршрут се излиза на обширната върхова
заравненост, откъдето в югоизточна посока след 1,5 км се стига до
пирамидата на вр. Вежен (2 ч).
Името на върха е в тясна връзка с морфоложкия му вид. То
идва от старобългарската дума вhежа — шатра или кула. Най-високата кота превишава само с няколко десетки метра върховата заравненост и минавайки през нея, човек губи за момент чувството, че се
намира във високата планина.
От вр. Вежен може да се продължи на запад към х. Бенковски или х. Момина поляна, да се слезе към м. Въртопа, с. Антон или
гара Копривщица, на изток може да се продължи към х. Козя стена,
х. Хайдушка песен, а на юг — към Гълъбец, към гара Стряма, гр.
Клисура или с. Розино.
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ч)

VIII.2.76. Гр. Средногорие (кв. Златица) — х. Свищи плаз (3

Средногорие (15 700 ж.) се състои от три квартала, преди
самостоятелни селищни единици — Пирдоп, Златица и Църквище.
Пирдоп е приемник на древно селище. За това свидетелствуват старините около него. На североизток, в подножието на Стара
планина се намира Еленската църква (Еленски манастир „Св. Илия")
— триабсидна и трикорабна базилика от времето на Юстиниян. Следите от по-късен градеж показват, че е използувана и по-късно. А
стари предания твърдят, че тъкмо в този манастир прекарал последните си дни патриарх Евтимий, че той бил опустошен от Яха паша.
На юг се намират следи от селище и църковище, а на север, в клисурата на Еленска река (в горното течение същата река се казва Аренеа,
а в най-долното — Граматик) има следи от крепости. Все в този аспект говорят и множеството некрополни могили, Пирдопските градища (Голямото и Малкото) край Тополница и др. През османското
иго Пирдоп бил занаятчийско селище. Особено силно било развито
гайтанджийството, за което била използувана енергията на планинските реки. Градецът бил освободен в началото на януари 1878 г. от
отряда на полк. Мадрикин.
По време на османското иго Златица била главно селище
в Златишко-Пирдопската котловина, наричана Ислади (Излади) или
Башитово. За първи път името му се споменава във връзка с похода
на Владислав Варненчик през 1443 г. Според Константин Иречек на
това място се издигала българска твърдина, която след превземането
османците нарекли Кудурет кале (от кудрет — силна, мощна крепост), а селището — Башхит (баш хит — голям юнак). Преданието
твърди, че става дума за убития при завземането на този край Орхан
бей. Часовниковата кула е строена през XVIII в. от български майстори.
Църквище се намира в подножието на планината, на изхода
на Боаза (Църквищенска река). Тук е началото на Златишкия проход — приемник на проходно място през Балкана още от времето
на траките. В селището са разкрити основи на църква от V в. Върху
планинския склон североизточно oт него се намират руини от средновековна крепост, бранела южните подстъпи на прохода.
Населението на трите селища взема активно участие в националноосвободителните борби и особено в антифашистка160

Новата хижа Петрохан
Хижа Пробойница

Жерково — паметникът на чавдарци
Ботевградският проход с паметника на освободителите

Хижа Чавдар
Хижа Свищи плаз

Връх Юмрука
Троянският манастир

Връх Козя стена
Купените и Кръстците

Арката на свободата

Паметникът на Васил Левски в Карлово

Кадемлийското пръскало

та съпротива 1923—1925 и 1941—1944 г. Мощен тласък в индустриалното развитие на Средногорие дава построяването на медодобивния комбинат „Г. Дамянов" и рудодобивната промишленост.
Средногорие е изходен пункт за хижите Свищи плаз, Паскал
и Мургана и за седл. Кашана. В кв. Пирдоп има туристически дом
с 87 места.
От кв. Златица до х. Свищи плаз се отива по два основни варианта — по долината на Курудере или през м. Голеш. Необходимо
е почти едно и също време — около 3 ч.
Първи вариант. От Златица в северна посока се пресича
жп линията и покрай Курудере се стига подножието на планината
(25—30 мин). Тук се намира малкият метох „Св. Спас". Продължава
се по маркиран път срещу течението на Курудере, ниско по левия
долинен склон (Изсипания път). Вляво на запад е стръмната Лъскава
поляна, над която са върховете Венковия егрек и Студенец. На изток
е Голеш с вр. Калето. Подминава се водохващането на реката, а след
това — и мощен наносен конус на левия стръмнодолинен склон (общо
1 ч). Долината на Курудере се следва до мястото, където тя доста рязко завива на запад-северозапад и силно се стеснява. Продължава се
по пътеката, която бързо набира височина в североизточна посока по
левия долинен склон на Курудере. Той е покрит със стара букова гора
и е гъсто нарязан от долове. Пътеката, на много места опороена, ги
пресича последователно, показва се на малки поляни и отново влиза
в сянката на гората. През нея тук-там прозира внушителният конус
на вр. Свищи плаз. След като набере височина, пътеката има, общо
взето, север-северозападна посока. Добре маркирана, тя извежда в
долния (южния) край на м. Малка поляна. В северната й част се вижда х. Свищи плаз.
Втори вариант. До х. Свищи плаз води и камионен път. С
гъсти и остри завои той преодолява стръмните южни склонове на
Голеш, подсича западните скатове на Калето и през местностите Солището, Говедарника и Голяма поляна стига до хижата. Вместо по
пътя от подножието на планината при метоха „Св. Спас" се тръгва
по пряка камениста пътека. Отначало в североизточна, а след това в
северозападна посока тя катери стръмния склон Голеш. В м. Равнака
пътеката се влива в камионния път (1—1,15 ч). Продължава се по
него през м. Ливадите и се подсича западният склон на вр. Калето.
Оскъдните руини върху този връх са свързани с една популярна легенда. Според нея тази българска твърдина дала решите161

лен отпор на османските поробители. Дългата обсада останала безрезултатна. Тогава завоевателите пуснали в околността й един кон,
държан предварително жаден няколко дни. С острото си обоняние
той надушил водопровода. Османците го прекъснали и останалата
без вода крепост паднала. Оттогава планинският извор, от който
идвал водопроводът, носи името Конски кладенец. Този извор, сега
каптиран, се намира над горския пояс по югоизточния склон на вр.
Миале. Край него минава пътеката от х. Свищи плаз за х. Паскал.
Камионният път отминава вр. Калето и с няколко завоя излиза в м. Солището (2—2,15 ч). В този район през 1867 г. четата на Панайот Хитов и Филип Тотю разбила голяма потеря. С леко изкачване
се продължава до м. Говедарника. Тук има масивна постройка, проектирана за ведомствена хижа на АПК. Пътят постепенно завива на
северозапад и пресича Първо Керездере (така наричат петте притока
на Курудере), а после — и Второ Керездере (което извира от Конски
кладенец). След това пътят извежда в м. Голяма поляна, откъдето в
северозападна посока покрай малката ведомствена хижа Тихия кът
се стига до Малка поляна и х. Свищи плаз.
VIII.2.17. Гр. Средногорие (кв. Пирдоп) — х. Паскал (2 ч)
От гара Пирдоп в източна посока за около 10 мин се стига
до прелез, през който се минава северно от жп линията. Тръгва се
на север по черен път. Той минава покрай чешмата Хаджиличовец
(Аджи Личовец). Отмине ли се чешмата, трябва да се тръгне леко
вдясно (на север-североизток) покрай коритото на р. Славци. Малко
по на север се хваща по десния бряг на притока й р. Скока. Достига се подножието на планината в м. Каменна стърга (45—50 мин).
Към х. Паскал води много добре маркирана пътека — отначало през
опороен терен, а след това през букова гора. Преди да се излезе при
хижата над горския пояс, се минава покрай Данчов агъл. Тук през
април 1944 г. бивакува чета „Бачо Киро" от отряд „Чавдар" заедно с
новоизлезлите партизани от Пирдопския край.
Хижа Паскал се намира на вододела между р. Бочун и р.
Славци, непосредствено над горския пояс. Местността се нарича
Мали извор. За първи път в този район се строи хижа през 1931 г.
Впоследствие тя е разрушена. Сегашната хижа, строена след 1944 г.,
е неколкократно разширявана и преуст162

роявана. Електрифицирана е, водоснабдена, с капацитет 121 места.
Близо до нея е х. Мали извор (18 места) и т. нар. Дядодончово бунгало. В този район се намират и няколко ведомствени хижи — Горски
кът, на Завода за стоманена дограма — Пирдоп. Туристическият и
почивен комплекс има общ капацитет около 160 места.
VIII.2.18. X. Свищи плаз — х. Паскал (1,30—1,45 ч)
От х. Свищи плаз в източна посока през букова гора се излиза на м. Голяма поляна. Маркираната пътека почти по хоризонтал
пресича потока, идващ откъм Конски кладенец, и излиза в западната
част на м. Равна. Тук се кръстосват втората Лопянска с първата Чернивитска пътека. Продължава се на североизток, като се обхождат
изворите на Санърдере. Оттук се продължава на изток, а след това
на изток-югоизток успоредно и над горския пояс. Пътеката минава
покрай Големия извор (на около 50 м под и южно от пътеката), след
което се пресича втората Чернивитска пътека. X. Паскал е на около
500 м югоизточно от това кръстовище.
VIII.2.19. X. Паскал — х. Момина поляна (3,30 ч)
От х. Паскал се тръгва по Чернивитската пътека в северозападна посока към седл. Табиите (Косишкия превал). Скоро от нея
в североизточна посока се отделя пътека със стълбова маркировка.
Тя извежда на главното било на около 300 м западно от вр. Косица
(1,30 ч). По-нататък се следва пътят, описан в маршрут VIII.2.12 до
х. Момина поляна (общо 3,30 ч). От вр. Косица може да се продължи
по описания в маршрут VIII.2.13 път до х. Планински извори (1,35 ч)
или до х. Бенковски (4,45 ч).
VIII.2.20. С. Антон — х. Планински извори — х. Момина поляна (4,30 ч)
Село Антон (2140 ж.) е на 7 км източно от кв. Пирдоп. Северно от него минава магистралата София—Бургас, а южно е задбалканската жп линия. Историята на селището, чиито корени се губят
далеч преди османското нашествие, е тясно свързана с антифашистката съпротива през 1923 г. и с бойния път на партизанските бригади
„Чавдар" и „Георги
163

Бенковски". Родно място е на Стефан Минев (Антон), чието легендарно име селото носи днес (старото име е Лъжене).
Село Антон е удобен изходен пункт за хижите Планински
извори, Момина поляна, Бенковски и Вежен. От него може да се отиде и до хижите Паскал и Свищи плаз, до м. Въртопа.
От гарата на с. Антон се тръгва на север. Покрай стопански
постройки в западната част на селото се стига до шосейната магистрала, пресича се и се продължава на север по левия бряг на реката. Покрай него се стига до постройки в подножието на планината
(30 мин). В североизточна посока води пътека. Тя се гърчи нагоре
на гъсти серпентини по стръмния каменист склон. След последната
серпентина пътеката се насочва на северозапад и извежда на равна
площадка (1,15 ч). На запад зее пропастта на речната долина, оградена тук от високи отвесни скали. Продължава се в северна посока.
Следва ново, също така стръмно изкачване. Пътеката пълзи нагоре
в северозападна посока през м. Мандрели. Там, където стръмнината
леко намалява, тя завива на северозапад (2,15 ч). В тази посока се
излиза в м. Гьола за около 45 мин (общо 3 ч), където е новата х. Планински извори. Оттук до х. Момина поляна се отива по два варианта
за приблизително едно и също време (1,30 ч).
Първи вариант. Продължава се на запад по главното било
и след леко изкачване се стига при паметната плоча югоизточно от
вр. Картала. Оттук по описания в маршрут VIII.2.12 път на север се
отива до х. Момина поляна.
Втори вариант. Вместо да се продължи на запад по главното
било, се тръгва право в северна посока. След 10— 15 мин леко спускане по тревист склон се стъпва на маркираната пътека за х. Момина
поляна, която минава над изворите на р. Черни Вит. По нея в западна
посока, през седловината в южното подножие на вр. Момински чукар се слиза до х. Момина поляна. През зимния сезон този вариант е
лавиноопасен.
VIII.2.21. С. Антон — х. Бенковски (4,30 ч) или х. Вежен
(7—7,30 ч)
От с. Антон се поема в източна посока до моста на р. Маргарта на шосейната магистрала. Непосредствено западно от него към
планината и изхода на р. Маргарта от нея води черен път. Дотам се
стига за около 1 ч (от гара Антон). Ясно очертана пътека, изсечена по
десния бряг на реката, пъл164

зи срещу нейното течение, прескача бързите води на един десен приток и опира в коритото й там, където започва стара букова гора (1,25
ч). Тук пътеката се прехвърля по левия склон, свива на югоизток и с
широк завой през гората излиза върху оголения гръб на Заногата —
тесен източен вододел на р. Маргарта. Държейки билото на вододела, ясно очертаната пътека с малки извивки бързо набира височина,
като преодолява последователно три етажно разположени склонови
стъпала. След това билото се стеснява. Премине ли се м. Пресяката,
със слабо отворена дъга се подсичат югоизточните склонове на вр.
Тетевенска Баба (покрай чешма) и се излиза на седл. Попови гробове
(3—3,15 ч). Оттук до х. Бенковски се отива по описаните в маршрут
VIII.2.13 варианти.
За х. Вежен от седл. Попови гробове се продължава на изток
по главното било и билната маркировка. Пътеката се провира между
няколко купеновидни връхчета и извежда върху Булуваня. След това
се спуска по полегатия му югоизточен склон до седл. Хайдушките
камъни, завива на североизток и обхождайки от юг Безименния връх,
се качва на вр. Братаница (4,30—4,45 ч от с. Антон). По-нататък се
следва описаният в маршрут VIII.2.14 път през Кончето, вр. Пъпа
(5,15—5,30 ч) и м. Касаджика до х. Вежен.
VIII.2.22. Гара Копривщица — м. Въртопа — х. Бенковски
(5—5,30 ч) или х. Вежен (6—6,30 ч)
Северно от гара Копривщица по късия пролом на Кознишка
река се навлиза в малко котловинно понижение, отделено от Златишко-Пирдопската котловина с нисък, слабо изразен праг, образуван
от рида на върховете Малко и Голямо Гламе и наносния конус на р.
Дълбочица. Там е мястото, където на 24 май 1944 г. Стефан Минев
(Антон) и Георги Гостев водят тежък и неравен бой с многочислена
жандармерия. Тежко ранен, Антон е заловен, жестоко инквизиран и
по-късно разстрелян край р. Дълбочица.
През котловинката тичат буйни сребристи потоци. В дъното
право на север се вижда лентата на шосейната магистрала, а над нея
зее внушителният процеп на Въртопските теснини. През котловинката се върви в северна посока покрай кошари и стопански сгради и
се излиза на шосето при моста на Въртопска река (0,45—1 ч). Непосредствено източно от моста започва маркирана пътека. С много
серпентини тя пъпли по
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стръмния опороен склон източно от теснините на Въртопска река и
за по-малко от час си отдъхва на равна площадка в западната част на
рида Острица (Остриката). Тук, както и преди да достигне това място, пътеката на няколко пъти се допира и сякаш уплашена, се дръпва
от главозамайващата бездна на Въртопските теснини. След това,
вече по-широка, тя леко завива на изток, плавно потъва в букова гора,
пресича по дървено мостче Въртопска река и извежда сред простора
на Въртопските поляни (2,15—2,30 ч).
Въртопа е не само уникална по произход природна творба
(типична вътрешнопланинска котловина, каквито в корпуса на Стара
планина са рядкост), но и забележително живописна и красива местност. Тя е оградена отвсякъде с хребети и върхове. От север я закътват Вежен, Пъпа и Братаница, от юг е успоредният на главното било
рид Острица с върховете Диктепе и Калето — място на някогашна
крепост. Подножията им са бухнали от стари кичести букаци. В леко
наклоненото дъно на котловинката гората е отстъпила място на просторни и свежи през лятото поляни. Величествената тишина, която
цари навред, не се нарушава дори от реката и притоците й — чисти и
бистри потоци, които игриво се промъкват през поляните.
Въртопа е старо хайдушко сборище. Тук дигала огньове дружината на Дончо Ватаха, намирали убежище четници, Априлци. Тук
гори и пламъкът на антифашистката борба, намират подслон четите
на Кискинов и Тумангелов. Тук е и партизанската землянка, в която прекарват зимата на 1943-1944 г. партизани от чета „Тодор Каблешков" на средногорския отряд „Георги Бенковски" и от чета „Бачо
Киро" на отряд „Чавдар". Бачокировци идват тук след разкриването
на землянката и боя в Лопянската гора през декември 1943 г. Това е
изходната база, от която тръгват партизаните към Барикадите в Средна гора през пролетта на 1944 г., за да превземат Копривщица.
Основната пътека продължава на изток през крайречните поляни, минава покрай стара кошара, през вековна букова гора и след
като пресече малък поток; излиза на поляна, обиколена от млада букова горичка. Пак в източна и леко югоизточна посока през изпъстрена с едри буки млада горичка се отива до възстановената партизанска землянка, притулена по десния бряг на р. Въртопа (30 мин от
западния край на Въртопските поляни).
От западния край на Въртопските поляни от основната пъ-
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тека се отделя друга пътека. По нея в северна посока през седл. Хайдушките камъни или през вр. Братаница до х. Бенковски се отива
за 3—3,15 ч (общо от гара Копривщица 5-5,30 ч; ако се отиде до
землянката, 5,30—6 ч).
Преди да се стигне гората и кошарата по пътя за землянката,
от основната пътека вляво на север се отделя още една пътека, очертана със стълбова маркировка. Тя извежда на седловината между вр.
Пъпа и вр. Вежен и за 3—3,30 ч отвежда до х. Вежен. От седловината
се върви по пътя, описан в маршрут VIII.2.14 (общо от гара Копривщица — 6—6,30 ч; с отиване до землянката около 7,30 ч).
VIII.2.23. Гр. Клисура — х. Вежен (5,15—5,30 ч)
Клисура (1855 ж.) е основана след османското нашествие,
първоначално на 4 км западно (м. Селището или Стара Клисура), а
през XVIII в, — на днешното място. Както в повечето задбалкански
селища в Клисура се развили най-вече скотовъдството и занаятите.
Малко преди Освобождението градецът имал значителни успехи и в
културно-просветното дело. При подготовката на Априлското въстание попаднал в IV революционен окръг. През януари 1876 г. тук
дошли неуморните апостоли Панайот Волов и Георги Бенковски и
обновили революционния комитет. За да се включат във голямото народно дело, от далечен гурбет се завърнали мнозина Клисурци. През
ранната пролет преди въстанието тук още няколко пъти се отбили
Панайот Волов и Тодор Каблешков. На връщане от Оборище клисурският делегат Никола Караджов станал свидетел и пряк участник в
обявяването на въстанието в Копривщица. По най-прекия път той се
отправил за Клисура и вдигнал комитета. Всеизвестна е жестокостта,
с която ордите на Тосун бей разсипали и превърнали в развалини
гиздавия градец.
Клисура е родно място на Христо Данов — бележит учител,
книжовник и книгоиздател, на д-р Павел Нончев — личен приятел
и съратник на В.И. Ленин. През годините на антифашистката борба
градът поддържал четата на Кискинов, а по-късно — Втора средногорска партизанска бригада „Васил Левски"'.
Днес обновеният град, един от 100-те национални туристически обекта, посреща гостите си с десетки исторически, културни и
архитектурни паметници и забележителни места: Ис167

торическия музей, Павурджиевата къща с розоварната, Десковата
къща, Козинаровия кладенец, църквата „Св. Никола", училището и
парка "Христо Данов", Червенаковата, Хаджиганчевата и Костаковата къща, паметниците на Боримечката, на загиналите въстаници, м. Зли дол, където е възстановена черешовата батарея, и др. В
Клисура има туристическа база със 78 места.
Клисура е един от често използуваните изходни пунктове от
юг за вр. и х. Вежен. От северозападния край на града маркирана туристическа пътека повежда край овощни и розови градини, пресича
жп линията и шосето и тръгва по острото гористо връхче Острица
(30 мин). Пътеката води на север по оголен и опороен терен, вододел
между Хайдушкия дол и Каменица (началото на Стряма), източно
от м. Локвата и през м. Велъови черкви и излиза в горния край на
м. Равна (2,30 ч). Това е широко вододелно било между Равна река,
Каменица и Хайдушкия дол. Оттук се продължава по много добре
очертан и маркиран път в северозападна, а после в североизточна
посока по вододела между изворните притоци на Равна река и Каменица. Минава се край извора на р. Каменица, Влашки кладенец и се
излиза на седловината между вр. Каменица и вр. Вежен (Каменната
порта, Портата). По познатата от маршрут VIII.2.15 пътека (Лятната,
Каменния или Клисурския път) се слиза до х. Вежен.
VIII.2.24. С. Розино — х. Вежен (6,30 ч)
Розино (3568 ж.) лежи в слънчевото подножие на старопланинския склон. През него тече Дериндере — ляв приток на р. Стряма. На североизток се издига обзорният вр. Канарата. В землището
на селото при разкопки е намерен златен венец, датиран от IV в. пр.
н. е. На 6 км западно се издига вр. Калето със следи от средновековна крепост. По-отсам, на левия бряг на Стряма е Семково дере е
паметник на лобното място на 5 партизани. В селото се намира една
от най-модерните розоварни у нас.
От Розино до Розинската (Божидарската — от старото име
на селото) мандра — високо горе в поречието на Равна река, води
камионен път. Той обаче обикаля много, затова до този район, откъдето се минава за х. Вежен, се излиза по преки пътеки. От селото се
тръгва в западна посока покрай магист-
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ралата до моста на Шиндардере. От него се върви на северозапад по
десния бряг на реката, пресича се жп линията и се стига до подножието на планината (0,45—1 ч). Започва се изкачване в северозападна
посока по горист хребет — вододел между Шиндардере на изток и
Равна река на запад. След 35 — 40 мин пътеката излиза на тясна
наклонена поляна и отново се мушва в гората. За кратко време наклонът намалява. Ново изкачване извежда над горския пояс в м. Занога,
където се достига камионният път за мандрата (2,30—2,45 ч). Тръгва
се по него в западна посока. След 300—400 м вдясно на северозапад
се отбива пътека. Тя потъва в гористия лабиринт на Отбитата река,
пресича я, измъква се от гората и е обход на североизток достига
главното било и централната стълбова маркировка при Ветровити
преслап (Горни Ветровити преслап). Продължава се по камионния
път още около 2 км до мястото, където той се раздвоява. Могат да
се използуват и двете разклонения. Левият път върви на запад по
левия долинен склон на Равна река и стига до асиметрично долинно разширение югоизточно от м. Вельови черкви с няколко кошари
(общо 3,30 ч). Оттук води пътека в северозападна посока по вододела
между Отбитата и Равна река. Преди да стигне до главното било, пътеката завива на запад и покрай няколко извора излиза на равнището
над (северозападно) м. Велъови черкви. Тук тя се съединява с пътеката откъм Клисура, по която се продължава до х. Вежен (маршрут
VIII.2.23) покрай Влашки кладенец и през Каменната порта.
Отклонението от този път в северозападна посока води до
Розинската мандра. Оттук по десния долинен склон на Отбитата
река върви пътека. Тя минава покрай изворите на реката, след което
се измъква от долината по вододела на Равна река, където се събира е описаната пътека откъм кошарите в долинното разширение на
реката.
VIII.2.25.Х. Вежен — х. Ехо — х. Козя стена (5 ч)
От х. Вежен в юг-югоизточна посока се хваща описаната в
маршрут VIII.2.15 пътека, която пресича последователно 4 улея (зимата лавиноопасни) и извежда на седл. Каменната порта (1—1,10
ч). Оттук с плавна дъга на юг се обхожда вр. Каменица, където под
Влашки кладенец (1,20 ч) се отделя пътеката за Клисура и Розино.
Продължава се на изток и с леко слизане за около 40 мин (общо 2 ч)
се стига до седлови169

ната на Рибаришкия проход. Оттук в северна посока към водослива
на Трите дола и с. Рибарица се спуска пътека. Друга пътека слиза
на юг към Розинската мандра, откъдето може да се отиде до Клисура или Розино. Продължава се с траверс на билото от юг и се стига
нова седловина. Тук южно от главното било се издига паметникът
на пламенния революционер от Клисура Никола Караджов, загинал
на 2 май 1876 г. Към него води пътека, която после продължава към
Розинската мандра.
Пътеката стъпаловидно се спуска към Ветровити преслап
в западното подножие на внушителната скалиста грамада Юмрука
(общо 2,25 ч). Траверсират се почти по хоризонтал западните и северозападните му склонове, като пътеката следва горната граница на
горския пояс и минава покрай две чешми — Сладкото кладенче (2,40
ч), След това тя навлиза в гора, излиза от нея и се изкачва на главното
било при високата скалиста седловина между Юмрука и вр. Кавладан. Това е Железни врата. Тук вляво от пътеката е новостроящата
се х. Ехо (25 мин от Сладкото кладенче, общо 3,05 ч от х. Вежен).
По-нататък пътеката се спуска към Карчов преслап, откъдето
маршрутът продължава в Троянска планина. Изкачва се малко възвишение, зад което се издига възловото скалисто връхче Ушите (Капуджика, Вратцата, Малката врата) — общо 3,55 ч. Оттук в северна
посока води маркирана пътека през седловините Кашка и Богое за х.
Васильов с отклонение (също маркирано) към х. Хайдушка песен.
От вр. Ушите билото отново завива на изток. С плавно слизане пътеката криволичи между скалите, траверсирайки билото от
север, и след 10 мин (4,05 ч) пресича поляната Маркова ливада, В
източния й край тя се прехвърля от южната страна на Трионите и
започва продължително диагонално изкачване високо над горския
пояс. След това пътеката няколко пъти се прехвърля ту от север, ту
от юг на главното било, при което за миг ниско долу на север се вижда х. Хайдушка песен. За по-малко от час (след Маркова ливада) се
стига до х. Козя стена (5 ч).
През зимния период този преход не се препоръчва. Той може
да се осъществява само със специална подготовка и съоръжения и
компетентен водач. На много места се образуват козирки и падат лавини.
Маршрутът е част от похода Ком — Емине.
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VIII.3. Троянска планина
Западната граница на Троянска планина със Златишко-Тетевенска планина
минава по долината на Черната река, през Карчов преслап и долината на р. Дамлъдере. Източната граница с Калоферска планина се маркира от долината на Стара река
и нейния начален приток Голяма река, седловината между вр. Жълтец и вр. Костенурката и долината на Кривинишка река и р. Стърна. Южната граница е ясно и рязко
очертана от стръмните завършеци на планинските склонове към Карловското поле, а
северната граница след седл. Богое на границата с Васильовска планина следва долината на р. Бели Осъм, минава южно от Троян и в южната част на Орешакското долинно
разширение на р. Черни Осъм, откъдето в източна посока прехвърля вододела между
Черни Осъм и Видима, следвайки долината на Видима до Новоселското хълмисто
понижение.
Главното било на планината в план има формата на S с широко отворена
на юг дъга в западната част и на север — в източната, съответно във водосборите
на Дамлъдере и Черни Осъм, В най-западните си части главното било, маркирано от
върховете Ушите, Маркова ливада, Кучето, Баба (Боба) връх и Козя стена, е скалисто
и асиметрично, с изразен субалпийски характер. Известно е още под името Кендабалкан. Източно от Козя стена билото е широко, просторно (известно под името Горялата
планина) и леко се понижава към Троянския проход. Източно от него, запазвайки сравнително по-спокойния си характер, то е маркирано от върховете Горалтепе, Жални
връх, двувърхия Лепенят, Картала, Карталкая, Табията, Дерменкая, Келкая, Гердектепе (между върховете Дерменкая и Гердектепе главното било се нарича Венците),
Каратепе, Добрила. Източно от х. Добрила то рязко се издига и придобива отново субалпийски характер. Маркирано е от върховете Левски (Амбарица — 2166 м), Малък
Купен, Голям Купен (Купена — 2169 м), Кръстците и Костенурката.
Южните склонове на Троянска планина в сравнение със северните са по-къси и по-стръмни, гъсто нарязани от десетки стръмнодолинни клисури (леви притоци
на Стряма), Северните склонове, значително по-удължени, са също гъсто и дълбоко
разчленени от р. Бели Осъм (с начални притоци Камачарска и Рогачева река, Козещица, Зеленика, Жална река, Малки и Големи Мечи дол), р. Черни Осъм (със Суха река,
Куманица, Голям Жидов дол, Малка и Голяма Жеравица) и р. Крайовица (с Малка
Крайовица, Дебелшница и Гребешница).
Долинната мрежа ограничава различни по големина разклонения на главното било. По-значителни от тях на юг са разклонението от Баба връх (между Дамлъдере
и Каваклъдере), увенчано с вр. Голямо Орозтепе, от вр. Левски — Остро бърдо (между
Манастирска река и р. Леевица), и между Леевица и Стара река — с вр. Залъмца и
вр. Ирелтията. Северно от главното било по-значителни разклонения са Тумин дял,
Кози дял и Зеленика. Важен морфохидрографски възел е вр. Лепенят, от който на север, североизток и изток се отделят няколко мощни клона — между Малка и Голяма
Жеравица (с върховете Ханът, Чучул и Средни дял) и между Голяма Жеравица и Черни Осъм (с върховете Локвата, Писания камък, Букова могила, Глоговец, Високата
могила). От вр. Левски на северозапад между долините на Куманица и Голям Жидов
дол също се спуска мощно разклонение — по него се намират местностите Големия
харман, Канцията и Липеновата рътлина. На север от вр. Левски се простира Дебели
дял с вр. Момина могила, Безводника и Зорнов рът. По на изток, към водосбора на р.
Крайовица се спускат Дебелия
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средок, Срядката (северно от Купена), Гребеня (северно от Кръстците) и Брусовете
(северно от Костенурката).
Троянска планина е известна с богатството на карстови форми, чието „царство" е народният парк „Стенето" в горното поречие на Черни Осъм. С изключение на
пещерите Куманица и Птичата дупка почти целият подземен приказен свят е съсредоточен в поречието на Чаушов дол (Голям и Малък Чаушов дол) — ляв приток на Черни
Осъм. Тук се намират едни от най-дълбоките пропасти не само в Стара планина, но и
в България — Райчова дупка, Малката яма, Борова дупка и др.
Троянска планина и селищата около нея са здраво свързани с историята на
националноосвободителните борби, с делото на Левски и подвига на Априлци, с много събития от Освободителната война, с антифашистката съпротива. В подножията й
са историческите Троянски и Сопотски манастир.
В Троянска планина се намират хижите Козя стена (с капацитет 116 места),
Хайдушка песен (60 места), Стенето1 (40 места), Яворова лъка (110 места), Амбарица
(110 места), Дерменкая (110 места), Добрила (с бунгалата около 70 места), ведомствената хижа Незабравка, заслонът Орлово гнездо (20 места), туристическото селище Беклемето. Край Троян е туристическият дом „Н. Габровски" (100 места), а в с. Черни
Осъм има туристическа спалня (40 места).
Основни изходни пунктове от север са Троян (респективно селата Чифлик,
Бели Осъм и Черни Осъм) и Априлци, а от юг — Сопот, Кърнаре и Христо Даново.
В административно отношение територията на планината е към Ловешки и
Пловдивски окръг.

VIII.3.1. Гр. Троян — с. Чифлик (18 км с автобус) — х. Хайдушка песен (1,15—1,30 ч)
Троян (25 000 ж.) възникнал по време на османското иго
като крайпътно селище по направлението от Дунав през Беклемето
за Южна България. Бързо се развили различни занаяти и търговията.
Сега е център на електротехническа, текстилна, дървообработваща
промишленост. В околните селища се произвеждат грънчарски и пирографирани изделия. На хълма Капинчо над града през 1970 г. е открит туристическият дом „Н. Габровски", който разполага със 100
места, ресторант, лекционна зала, занималия. Околността му служи
за тренировки и състезания по ориентиране.
От Троян до х. Хайдушка песен (25 км) води шосе, което
следва долината на р. Бели Осъм. Обикновено маршрутът се комбинира, като до с. Чифлик се пътува е автобус, а от селото до хижата
(около 7 км) се отива пеш за 1,15—1,30 ч. От западния край на с. Чифлик се продължава по шосето срещу течението на реката. Минава
се покрай малинови насаждения
1
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До х. Стенето и едноименния народен парк се отива само с разрешение.

и вили, подминава се устието на р. Козещица и се стига до водослива между Араганов дол и Рогачева река, които образуват р. Бели
Осъм (около 1 ч). Тук пътищата се разделят — десният (по посока на
движението) тръгва срещу течението на Араганов дол, а левият, който трябва да се следва, върви срещу течението и по левия долинен
склон на Рогачева река. Малко преди да достигне хижата (300—400
м), шосето се прехвърля по десния долинен склон на реката.
Хижа Хайдушка песен се намира при водослива между Камачарско дере и Рогачева река, разделени от вододелния рид Стълба,
който се спуска откъм вр. Маркова ливада. Хижата е строена през
1963—1964 г. от туристите на селата Чифлик и Бели Осъм. Електрифицирана и водоснабдена е, с много добре обзаведена (битова
столова. Край хижата има басейн и бунгала. На около 250 м южно от
х. Хайдушка песен се намира паметник, който сочи мястото, където
бил заловен след разгрома на Априлското въстание Тодор Каблешков. Наблизо е гробът на убитите негови другари Георги Търнев и
Стефан Почеков.
VIII3.2. X. Хайдушка песен — х. Козя стена(2,30—2,45 ч)
Пътеката от х. Хайдушка песен до х. Козя стена е маркирана. До главното било тя се вие с множество серпентини по десния
склон на Рогачева река, изкачвайки Тумин дял — вододелния й рид с
р. Козещица. Минава се близо до високите петдесетина метра скални
откоси на Рогачеви камъни, по-нагоре се пресича наклонената поляна Киселинча и се излиза под зъберите на вр. Кучето (1,30 ч). Оттук
в югозападна посока през гората за около 15 мин се изкачва до седл.
Ветровити преслап при паметника на загиналия хижар Петко Дачев.
Преди това се пресича скалист лавинен улей. Всъщност през зимата
по-голяма част от улеите на север към водосбора на Рогачева река са
лавиноопасни. От Ветровити преслап в западна и леко югозападна
посока, подсичайки от юг оголения склон на главното било, се слиза
до х. Козя стена за 15—20 мин.
Хижа Козя стена се намира на петдесетина метра по-ниско
и южно от главното било, в началото на вододелния рид Дългия нос.
В непосредствена близост е Хайдук чешма. Хижата наскоро бе основно преустроена и сега има капацитет 116 места. Водоснабдена и
електрифицирана е.
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Вариант. От х. Хайдушка песен се тръгва в западна посока
и през коритото на Рогачева река се излиза на вододела между Араганов дол и Камачарско дере. По него през сечища и малинажи водят
няколко пътеки до билото в подножието на вр. Кашка. По маркирания билен път в северна посока оттук се отива към седл. Богое и х.
Васильов, с отклонение през м. Зелениковец за долината на Черната
река и с. Рибарица. По същата билна пътека от Кашка в южна посока
за 30—40 мин се стига до вр. Ушите и главната билна маркировка,
по която на запад се отива към х. Вежен (6,30—7 ч), а на изток — към
х. Козя стена (3,30—4 ч).
VIII.3.3. С. Христо Даново - х. Козя стена (4,30 ч)
Село Христо Даново носи името на заслужилия възрожденец
от Клисура. През него минавал прочутият Траянов път от Филипопол (Пловдив) за Мелта (Ловеч). Северно от селото по Големия дол
има следи от средновековно градище — Текийското кале, а на юг са
историческите местности Дългия град и Сарая — римска крайпътна
станция. Селото е гара на задбалканската линия, има и ежедневна
автобусна връзка със Сопот, Карлово и околните селища.
От центъра се тръгва покрай училището в северозападна посока. Пресича се по мост реката и се продължава по шосето, което
през розови и овощни градини с голяма дъга на запад обхожда полегатия горист рид и резерват „Чамджа". След около 1 км шосето
завива на северозапад и навлиза по долината на р. Дамлъдере, следвайки левия долинен склон. Пресичат се ниви и изпъстрени с храсти
поляни. С навлизането в планината долината се стеснява. След около
1,50 ч се стига до продълговатата поляна Старата бичкия с рампа,
склад за дърва и горска барака. На няколкостотин метра по-нагоре
пътят се прехвърля по десния бряг. Завоите му стават все по-остри.
Минава се последователно под няколко отвесни скали. След около
40 мин (общо 2,30 ч) пътят рязко завива на запад. При този завой
е водосливът на Баба (Боба) дере. Камионният път продължава на
запад по Дамлъдере, където завършва при стари сечища. Към х. Козя
стена води маркирана пътека, която пълзи по вододела Дългия нос
(между Дамлъдере и Баба дере). Още в началото пътеката описва
серпентини. С увеличаване на стръмнината те се сгъстяват, пресичат,
множество наклонени полянки и букова гора. Пътеката по174

степенно става камениста и излиза над горския пояс от запад до големите скали Чифлишки кошари, над които е х. Козя стена.
VIII.3.4. X. Козя стена — Троянски проход (2 ч)
От х. Козя стена се тръгва на североизток по маркирана пътека, която се изкачва до седл. Ветровити преслап при паметника
на загиналия от лавина хижар Петко Дачев (10 мин). На изток се
изпречват зъберите на вр. Кучето, а на североизток през гората се
спуска пътеката за х. Хайдушка песен с отклонение за с. Чифлик.
Пътеката за Троянския проход заобикаля по диагонал от юг върховата пирамида и излиза на тревиста седловина непосредствено в южното подножие на Баба (Боба) връх. Малко преди това на 250—300
м вдясно и надолу (посока юг) се отделя пътека, която следвайки
вододелното било между Каваклъдере и Дамлъдере, през вр. Голямо
Орозтепе, м. Старата мандра и Жълтия склон слиза в с. Христо Даново. Чрез завой на североизток пътеката подсича югоизточните и източните склонове на Баба връх (много често този връх се бърка с вр.
Кучето, който е на 1 км северозападно оттук и е по-висок с около 40
м), завива на изток и се спуска на превала Червената локва (35—40
мин). От тази седловина се открива изглед към северните отвеси на
Козя стена, където през лятото цъфти еделвайс. Пътеката траверсира полегатите тревисти южни склонове на Козя стена и извежда на
обширна плоска седловина — пасище. Дотук свършва Кендабалкан,
а на изток започва Горялата планина, наричана още и Бальова планина. В тази местност през 1945 г. при изпълнение на воинския си
дълг загиват съветските летци Н. Сергеевич и П. Тимофеевич. До
скромния паметник се идва общо за 1,05—1,10 ч.
Продължава се на изток през Бальова планина — три последователни плоски тревисти върла, разделени от седловините Падалото и Хармана. Пътеката, която после преминава в широк път, се
провира през хвойни и боровинки и след 50— 55 мин (общо около 2
ч) слиза на Троянския проход, през който минава асфалтираното шосе
Кърнаре — Троян. Оттук до туристическото селище Беклемето по
шосето са 5—6 км в северна посока и пеш се слиза за 1 ч. Обикновено разстоянието се съкращава с десетина минути, като след чешмата
Еделвайс се хване пряката пътека вляво от шосето в северна
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посока. След това отново се пресича шосето и се хваща пътека, която
минава покрай историческия Карцов бук, непосредствено преди да
се спусне към първите постройки. Маршрутът е част от похода Ком
— Емине.
VIII.3.5. Беклемето (22 км от Троян, 29 км от Кърнаре)
Беклемето е един от прекрасните кътове на Троянския балкан. Намира се северно от най-високата точка на Троянския проход.
Върху значителна площ са разположени десетки планински домове — почивни станции, профилакториуми, ведомствени хижи, вили,
хотел-ресторант „Беклемето", административни и стопанско-битови
сгради, бунгала. Този курортно-туристически комплекс има общ капацитет над 500 места. Легловата база се стопанисва от ЦС на БПС.
Районът се отличава не само с природната си красота и панорамите,
които се откриват от него и близките му околности към главното старопланинско било и Предбалкана, но и с изключително благоприятните си релефни и климатични условия както за отдих, така и за
туризъм и ски-спорт.
Беклемето е място, където се кръстосват много епохи. Многобройните некрополни могили около Троянския проход свидетелствуват, че тези места били обитавани още от времето на траките.
По-късно, по времето на Траян Август (откъдето се смята, че идва
името на град Троян и на прохода) започнало строителството на пътна артерия с крепост около нея. Северно от прохода се намирала
крайпътната станция Ад Радицес, южно — Суб Радицес, a в района на Беклемето била билната крайпътна станция Монтемно (Монте Аемо). Основите й и досега личат на няколкостотин метра южно
от хотел-ресторант "Беклемето". На места са запазени фрагменти и
от древния римски друм. Последните сведения за използуването на
тази важна пътна артерия през античността датират от VI в. През
средновековието тя почти западнала. По време на османското робство тук имало стражева кула (беклеме), откъдето е останало и името на местността.
Беклемето е свързано с борбата на нашия народ за национална свобода и с борбата против капитализма и фашизма. Местността
е съхранила спомена за Апостола на свободата Васил Левски, прекосявал я неведнъж по време на обиколките
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си из поробеното отечество. Оттук минал и неговият последен път
през Балкана преди залавянето му при Къкринското ханче. Тукашните места помнят величавия подвиг и саможертвата на руските
храбреци от колоната на ген. Карцов по време на Освободителната
война. На 4 януари 1878 г. от с. Балканец (край което сега, сред малък парк се издига паметник на загиналите на тази дата 145 руски
воини) започнал епичният зимен щурм за завладяване на Троянския
проход, защитен по това време от силната крепост Куртхисар. След
неуспешната атака през нощта на 4 януари на 7 януари с обход през
Табиите и фронтална атака на Орлово гнездо турците били разбити,
проходът — овладян, а в нашата история — записана още една героична страница за бойната дружба между руския и българския народ.
Историческият Карцов бук — на около 1 км южно от централната
част на комплекса, носи белег от сабята на казашки конник. В отряда
на ген. Карцов участвувала и четата на Цеко Петков, наричан от русите „Балкански орел".
Многовековният стремеж на поколения борци за народна
свобода е увековечен чрез издигнатата на главното било източно от
прохода Арка на свободата — внушителен и оригинален паметник.
Съвсем близо до хотел-ресторанта се издига паметник на антифашисти концлагеристи.
През зимния период Троянският проход е затворен, но пътят
от Троян до Беклемето се разчиства и се поддържа автобусна връзка.
Беклемето е важно туристическо кръстовище, най-близък и
най-удобен изходен пункт за Арката на свободата, х. Дерменкая и х.
Козя стена.
VIII.3.6. Беклемето — х. Дерменкая (3,45 ч през Горалтепе
или 2,30 ч)
От курортно-туристическия комплекс Беклемето се тръгва в
южна посока покрай почивните домове и историческия Карцов бук
(20 мин). По пряка пътека се пресичат няколко серпентини на шосето Троян—Кърнаре, излиза се на него и покрай голяма каменна
чешма се стига до най-високата точка на Троянския проход (1—1,15
ч). (Дотук може да се дойде и с превозно средство откъм Кърнаре
или Троян и Беклемето.) Оттук ясно се вижда Арката на свободата,
издигната на близкия вр. Горалтепе — непосредствено източно от
превала на
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прохода. До него се изкачва за около 15 мин (общо 1,15— 1,30 ч) по
тесен асфалтиран път от южната страна на вододелното било през
м. Костов полугар, покрита с обширни пасища. Паметникът представлява голяма арка. На нея чрез барелефи са изобразени хайдути, руски войници, партизани, жени в народни носии. От северната
страна на паметника се чете годината 1878, а от южната — 1944. От
югоизточната му страна има жертвеник. Върховата част на паметника представлява площадка, откъдето в север-североизточна посока
се виждат долината на Бели Осъм и Троян, а на юг и югозапад —
Средна гора, Родопите, Рила.
От Горалтепе и Арката на свободата следва леко спускане в
почти източна посока. Заобикаля се от север плоският двуглав Жални връх. Северно от него 50—60 м по-ниско са Трите извора (фактически изворите на Жална река), а на юг се спуска скалисто разклонение с Вълча крепост, Влашките мандри и Острец. По него още личат
останките от позициите на турските войски, завладени чрез дръзка
фронтална атака от колоната на ген. Карцов на 7 януари 1878 г. След
като се траверсират северните спусъци на Жални връх, се излиза на
високата седл. Деримагаре между Жални връх и вр. Лепенят (45— 50
мин от Троянския проход, общо 2—2,15 ч).
До това място може да се дойде и направо, без да се излиза
на Троянския проход и Горалтепе. От Беклемето се тръгва по черен
път в югоизточна посока над горския пояс и над Трите извора. По северните склонове между вековните буки се виждат няколко кошари.
Минава се покрай две чешми с каменни корита (50 мин) и се излиза
на билото (общо 1,05 ч).
След седл. Деримагаре пътят подсича южните склонове на
вр. Лепенят. С леко и приятно слизане се наближава двуглавото връхче Картала, заобикаля се от север и се слиза на продълговата падина, където се намира заслонът Орлово гнездо. Той се стопанисва целогодишно и разполага с около 20 места. До з. Орлово гнездо се идва
за 1 ч от седл. Деримагаре (общо около 2,45, респективно 1,30 ч).
От з. Орлово гнездо маркираният път продължава в югоизточна посока и над горския пояс подсича от юг скалистия вр. Карталкая. ,След него със завой на юг и отново на югоизток се спуска
в м. Табиите — две връхчета на главното било, където личат следи
от турски отбранителни съоръжения от Освободителната война. Непосредствено южно от второто връхче (м. Бахчиите) има заслон за
добитък, а на стоти178

на метра западно от него — чешма. На около 700—800 м югозападно
оттук, покрай елова гора, се намира къщичка, популярна сред туристите под името Хижа Мъка. Пътят продължава за кратко разстояние
в южна посока до широка седловина, разположена между Табиите
на северозапад и вр. Дерменкая на изток. На това място излиза пътека откъм с. Кърнаре. От седловината маркираният път завива на
изток-югоизток, подсича от север вр. Дерменкая и слиза до хижата
(0,50—1 ч от Орлово гнездо, общо 3,45 или 2,30 ч).
Хижа Дерменкая има капацитет 110 места, водоснабдена е и
е електрифицирана. На 20—30 мин северно под хижата, по гористия
склон в м. Тасовете има три реставрирани землянки и кухня навес
на Сопотската партизанска чета. Поради предателство на 1 ноември 1943 г. четата води неравен бой с войскова дружина и дава две
свидни жертви. Близо до хижата има възпоменателен надпис. През
летния сезон в околностите на х. Дерменкая се намират много гъби.
През зимата има добри условия за ски-спорт.
Маршрутът е част от похода Ком — Емине.
VIII.3.7. С. Кърнаре — х. Дерменкая (3,30 ч)
Село Кърнаре е гара на задбалканската линия. Има редовна
автобусна връзка с Карлово и Сопот.
От северния край на селото се тръгва към планината по черен
път през овощни градини и орешак. Право насреща се вижда тясната
клисура на Горски дол. По западния му долинен склон се катери пътека, по която се продължава през м. Черноокова поляна. Опороената
пътека минава през нови горски насаждения, бързо набира височина
и излиза на наклонена терасовидна площадка — тази по-равна местност се нарича Седлото. Под пътеката има студено изворче (1 ч).
Оттук на север се продължава по рида Дебели дял. Завива се на североизток и се пресича по диагонал средната част на Горски дол. По
няколко криволици се излиза на вододелния рид Каваклия — между
Горски дол и Ибчедере. По каменистия рид Каваклия с остър завой
наляво отново започват серпентините на север към билото. Пътеката
излиза на пасище южно от възвишението Йосев говедарник (2 ч). На
северозапад стърчи шилестата пирамида на вр. Острец. От пасището
се върви в посока север-североизток. Вече с по-малък наклон се минава край еловата горичка Късия елак. Над нея е скалистото възви179

шение Салчова кошара. Продължава се на североизток, без' да се
слиза по отклонението на пътеката вдясно към близкия дол. Подминават се група високи скали и край китка букаци се излиза на седловината и билната маркировка между Табиите и Дерменкая (3 ч). По
познатия път (маршрут VIII.3.6) за 30 мин се стига до х. Дерменкая.
VIII.3.8. X. Дерменкая — х. Добрила (2,30 ч)
Маршрутът е част от похода Ком — Емине. От х. Дерменкая
се тръгва по пътеката на юг-югозапад. Обхожда се отворената на север тревиста долина Мечо поле и със завой на югоизток се навлиза
във вековна букова гора по северния планински склон. Започва продължително полегато изкачване под гъстите корони. Наближи ли се
билото, пътеката става по-стръмна, завива на изток и наклонът намалява (35 мин). С плавно слизане на югоизток се прекосява плоско суходолие, преодолява се малка височинка на изток и се тръгва отново
по хоризонтал. Скоро се излиза от вековната букова гора на наклоненото на север пасище Хайдушко дере. През него пътеката върви
по диагонал нагоре и на североизток и изкачва за десетина минути
(общо 1 ч) западната кота на вр. Гердектепе (Огледен връх). Следват
седловинка и източната, по-висока кота на върха (1,10 ч), зад която
започва продължително спускане на югоизток — първо през пасище,
а след това из смърчова гора. Пристига се за около 35 мин (1,45 ч) на
седловина с няколко локви. На изток се навлиза в старата иглолистна
гора Сопотски елак. Тя покрива северните склонове на вр. Добрила.
За десетина минути приятно ходене на нея се стига разклонът за ведомствената х. Незабравка (до х. Незабравка оттук се отива за около
1 ч). Наляво и на североизток от разклона маркираната билна пътека
е прокарана почти по хоризонтал и с няколко криволици извежда за
около 15 мин на горската поляна Гроба (2 ч общо). По-нататък пътеката е равна. Минава през втора поляна и продължава из Сопотския
елак все на изток. Пресича се трета полянка и се слиза в долче с извор (2,15 ч), зад което пътеката превежда през още едно долче. Следва леко изкачване около 15 мин из гората до х. Добрила (2,30 ч).
Хижа Добрила е построена на седловината между личните
старопланински върхове Левски (Амбарица) и Добрила и е
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една от най-високите старопланински хижи. Името, както и името на
върха, са свързани с легендата за Добрил войвода. Сега се изгражда
нова хижа (120 места), в която ще се включи старата постройка. X.
Добрила е изходен пункт от запад за изкачване на старопланинския
първенец вр. Ботев. Зимно време околностите предлагат добри условия за ски-спорт. Оттук на изток е очертан един от интересните
зимни алпийски траверси през Купените до вр. Ботев.
VIII.3.9. Гр. Троян — Троянски манастир — с. Черни Осъм
— х. Яворова лъка (25 км с превозно средство) — х. Амбарица — х.
Добрила (6 ч)
От Троян на къси интервали тръгват автобуси за с. Черни
Осъм (13 км). Пътят минава през с. Орешак, където всяка година се
организира национална изложба на народните приложни изкуства и
занаяти. По долината на р. Черни Осъм следва прочутият Троянски
манастир — един от 100-те национални обекта. В него е запазено
скривалището на Апостола на свободата Васил Левски. Има уреден
музей. Стенописите в църквата са дело на възрожденския художник
Захари Зограф. Манастирът е трети по големина в страната след Рилския и Бачковския манастир. Неговите битови постройки са в процес
на обновление.
Село Черни Осъм е известно с интересния природонаучен
музей. Тук има туристическа спалня с 40 места. От селото до х. Яворова лъка по шосето са още 12 км, които обикновено се изминават с
превозно средство. Преди хижата на изток от долината е старинният
Зелениковски манастир.
Хижа Яворова лъка е строена през 1947 г. като база на Ловно-рибарското дружество в Троян. През 1977 г. постройката е разширена и преустроена за туристическа хижа с капацитет 110 места.
Има ресторант.
Към Амбарица се тръгва на югозапад по добре очертаната и
маркирана пътека. Разстоянието е късо, но денивелацията е значителна. Първо се изкачва Дълги дял — североизточно разклонение на
меридионалния хребет Дебели дял, който се отделя от вододелното
било северно от вр. Левски. Пътеката се промушва из редки букаци
и иглолистни насаждения с множество къси серпентини. Още по-нагоре тя превежда през местностите Краево присое и Самаря. Гората
се разрежда още повече. Пътеката се изкачва над горския пояс и по
стръмни
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пасища извежда пред х. Амбарица (2,30 ч). Хижа Амбарица е построена на тревистия Дебели дял североизточно под връхчето Момина могила. Водоснабдена е, електрифицирана, с капацитет 110
места. През зимата околностите предлагат много добри условия за
ски-спорт. На юг и изток от хижата се открива чудесна панорама към
върховете Купените, Кръстците, Ботев, Русалка и към х. Плевен. Хижата се използува като основен изходен пункт за зимни алпийски
изкачвания и траверси по Купените, Кръстците и Жълтец.
Към х. Добрила се продължава на юг. Пътеката е много добре
очертана и маркирана, а наклонът — значително по-малък, отколкото
от х. Яворова лъка до х. Амбарица. Минава се край вр. Момина могила, зад който се открива северният величествен склон на вр. Левски,
прорязан от няколко лавинни улея. За 30 мин постепенно изкачване
по заобления рид Дебели дял в посока на вр. Левски се достига разклонение на пътеката. Право напред се отива към седл. Платнешки
ярове, към х. Хубавец или вр. Ботев, а вдясно на югозапад продължава пътеката за х. Добрила. Първоначално тя слиза в суходолие, а
после чрез диагонално продължително изкачване през четири каменисти улея излиза на рида Куманица (2,30 ч). По неговото гърбище
е равното пасище Голям харман. С дъга на югоизток пътеката слиза
към изворната част на р. Черни Осъм. Навлиза се в иглолистна гора
и скоро се достига началният поток на р. Черни Осъм (30 мин, общо
от х. Амбарица 3 ч). Той се образува високо по западния склон на вр.
Левски от два улея, които се събират над пътеката. Местността се нарича Раздвоения извор. Била е посетена от народния поет Иван Вазов
при едно от неговите обхождания на хайдушкия Балкан.
От Раздвоения извор се продължава на югозапад по добре
очертана алея в иглолистна гора. За малко повече от 30 мин тя извежда на вододелното било при поляната, където е х. Добрила (3,30
ч от х. Амбарица).
Описаният маршрут от х. Амбарица до х. Добрила зимно
време е лавиноопасен. Опитни планинари при хубаво време могат да
се придвижват между двете хижи, като по Дебели дял се изкачи по
северния склон вр. Левски и се слезе на югозапад до х. Добрила. Никога не трябва да се забравя, че дори при ясно време плоското теме
на върха често се посещава от ураганни ветрове.
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VIII.3.10. Гр. Сопот — х. Незабравка — х. Добрила (4 ч)
Сопот (11 200 ж.) е разположен в южните подножия на Троянска планина. Селището Било основано през средновековието. Североизточно от града има запазени следи от голяма крепост с църква,
заради която османските завоеватели го кръстили Акче клисе (Бяла
църква). По време на Възраждането силно се развили различни занаяти, свързани с използуването на водната енергия. Сопот бил напълно опожарен през Освободителната война. Сега населението му
работи предимно в големите машиностроителни заводи.
Сопот е родно място на народния поет Иван Вазов. Около
градския площад се намират хотел-ресторантът на „Балкантурист",
родната къща музей на Иван Вазов (един от 100-те национални туристически обекта) и паметникът на поета — символ на града. В
близост до центъра е и туристическата спалня с 30 легла. В северната част на града са запазени възрожденското училище — т. нар. Радино училище, и девическият метох, където имал скривалище Васил
Левски. Тук е и къщата музей на Иван Загубански — куриер на Лениновата „Искра". Изкачването от Сопот до старопланинското било
се улеснява от седалковата въжена линия — общо с лифта и пеш до
х. Добрила може да се отиде за не повече от 1,40 ч.
От площада в Сопот се тръгва на север-северозапад, излиза
се вън от града и се продължава по шосе. За 20 мин се стига при
разклон на шосето. На север се отива към близкия ман. „Св. Спас"
(свързан с живота на Васил Левски), а на запад — към долната лифтова станция. Южно от разклона е реставрираната Дядостоянова
воденица, известна от романа „Под игото".
Старата пътека край ман. „Св. Спас", Манастирска река,
Костин дол, м. Гроба, Кривия път и Почивалото за х. Незабравка и х.
Добрила не се използува. Пряката пътека от долната лифтова станция на северозапад през вилната зона в м. Бозаланд и на север през м.
Пайталка извежда за 2,30 ч до горната лифтова станция.
От подножието на планината до м. Почивалото лифтът преодолява значителна стръмнина за около 20 мин.
От горната лифтова станция се тръгва по опорен терен на
север-северозапад. Постепенно наклонът намалява, пътеката завива
на запад-северозапад. Минава се през скалистото въз-
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вишение Пресечен камък (25 мин). На запад от него се отклонява
пътеката до близката ведомствена х. Незабравка.
От Пресечен камък се продължава право на север. Маркираната със стълбове пътека е прокарана по наклонени пасища, оградени от запад с иглолистни гори, покриващи източния склон на вр.
Добрила. От изток е дълбоката скалиста пропаст на Манастирска
река. Пътеката превежда вляво от кошара, а след това — вдясно от
паметна плоча, която показва, че тук е била мандрата на каракачанина дядо Яни, приютил 4 клисурски въстаници през 1876 г.
На 25 мин северно от Пресечен камък наклонените пасища
свършват. Пътеката е доста разширена и траверсира почти по хоризонтал източния склон на вр. Добрила. До х. Добрила се отива за още
10 мин, след като се мине през плитко долче и се излезе на седловината между върховете Добрила и Левски (общо 4 ч).
VIII.3.11. X. Добрила — х. Васил Левски (4,30 ч)
Маршрутът между двете хижи от южната страна на вододелното било е твърде удобен за движение към вр. Ботев при лошо
време. От х. Добрила се тръгва на югоизток по добре очертана и
маркирана пътека. Тя превежда през наклонени пасища, от които
тръгват началните потоци на реките Манастирска и Леевица. След
около 20 мин се поема на изток. Минава се над развалините на Дяволската мандра, над които е паметната плоча на Иван Вазов. С
леко изкачване по пасищата се излиза на равна поляна, разположена
на вододелния рид между Леевица и Мала река. Поляната е оградена
отвсякъде със стара иглолистна гора. На юг по вододела се издигат
Залъмца и Ирелтията. Северозападно от Залъмца под пътеката се намира Залъмовото кладенче. На североизток започва продължително
спускане по югоизточните склонове на вр. Левски. Пътеката е доста
широка, но почти винаги разкаляна. С множество завои тя криволичи през поредица от плитки и дълбоки дерета, които започват високо
горе от билните части на вр. Левски. Пътеката постепенно описва голяма дъга на север и изток из обширната водосборна област на Мала
река (Малката река) — приток на Голяма река (Стара река, Сушица,
Карловска). Тази водосборна област зимно време е лавиноопасна
и описваният маршрут е непроходим. След като прекоси основния
поток на Мала река из ска184

лист терен, пътеката поема на изток през силно наклонени на юг пасища, завива на североизток и достига обширен безводен дол между
върховете Левски и Малък Купен (2 ч).
Завива се постепенно на изток и с леко слизане пътеката се
насочва към хребета между Мала река и Сушица. Минава се доста
ниско от южната страна на седл. Платнешки ярове. След тази седловина се пресича пътеката между х. Амбарица и х. Хубавец. Продължава се на югоизток. През пасища се слиза на остър, наклонен
към долината на р. Сушица открит хребет. Тук пътеката завива рязко
на североизток и се спуска в обширната долина на Сладкото дере,
оградено от отвесните склонове на вр. Голям Купен и Кръстците. С
продължително слизане по пасища се подминават няколко корита и
със завой на изток-югоизток се прекосява пасището Топалица. Преди
долния му край, в който виждат кошари, новата пътека за х. Васил
Левски рязко завива на изток във вековна букова гора.
Като се следи маркировката от началото на гората (3 ч), започва продължително траверсиране на западните долинни склонове на р. Сушица. Видимост няма, затова е наложително да се следи трасето на новоочертаната пътека. Първоначално тя леко слиза,
по-нататък по хоризонтал води из гората, преодолява няколко малки
скалички и прекосява дълбоко горско дере със следи от лавина. Това
дере води началото си високо горе от билото в района на Видимската
пътека. На изток от дерето отново по хоризонтал пътеката минава
през няколко мочурливи места, неочаквано прекосява тесен скалист
поток и довежда от западната страна на х. Васил Левски (1,30.ч, общо
4,30 ч).
Хижа Васил Левски е построена през 1925 г. под името Юмрукчал, по-късно е изгорял, но е възстановена и разширявана два
пъти. Преименувана е през 1954 г. на Васил Левски по предложение
на Павел Делирадев. Има 83 места. Електрифицирана е и е водоснабдена.
Източно от хижата е просечена писта за ски. На 5 мин южно
по добре очертана пътека може да се посети красивият Карловски
водопад, висок 10 м.
При добро време може от м. Сладкото дере диагонално да
се изкачи на североизток по пасищата до процепа между вр. Голям
Кръстец и Костенурката (Видимската пътека) и оттам през върховете
Жълтец, Млечния чал и Безименния връх да се достигне вр. Ботев
(общ преход от х. Добрила около 6 ч, вж. маршрут VIII.4.1).
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VIII.3.12. X. Амбарица — х. Хубавец (4 ч)
На юг от х. Амбарица води добре очертана пътека край вр.
Момина могила. След него се върви по най-високите части на тревистия Дебели дял. За 30 мин се достига разклонението на пътеката
на югозапад към х. Добрила. Продължава се все на юг. Маркираната
пътека подсича стръмните североизточни склонове на вр. Левски и
за 1,10 ч излиза на възловата седл. Платнешки ярове (общо 1,40 ч).
Тя е разположена между върховете Малък Купен от изток и Левски
от запад. На изток по вододелното било се отделя пътеката към вр.
Ботев. На запад през вр. Левски друга пътека води към х. Добрила.
Продължава се на югоизток по пътеката към х. Хубавец. По тази пътека през лятото на 1867 г. знаменосецът на четата на Панайот Хитов
— Васил Левски, слязъл от билото на Балкана до Карлово, за да се
види със своите близки.
Седл. Платнешки ярове се напуска в югоизточна посока,
като по диагонал се подсичат югозападните склонове на вр. Малък
Купен. След не повече от 20 мин се пресича пътеката между хижите
Добрила и Васил Левски (общо 2 ч) и се спуска на юг по стръмни
пасища. Пътеката е очертана западно от хребета Хубавец — вододел
на Сушица и Мала река. При слизането ориентир е разположената
ниско долу малка кошара. Под нея за 1 ч се навлиза в горския пояс (3
ч). Под сенките на буковия лес, прошарен със стройни ели, пътеката
води с по-малък наклон на юг по десния бряг на Мала река. За още 1
ч (общо 4 ч) се слиза при водослива на Мала река и Сушица, където
е х. Хубавец.
X. Хубавец има капацитет 50 места. Водоснабдена е и електрифицирана. От хижата за 2 ч може да се слезе до Карлово. На североизток за 2 ч през х. Балкански рози се стига до х. Васил Левски.

VIII.4. Калоферска планина
Калоферска планина е най-високата част на Балкана. В нея се издигат 13
двехилядници начело с първенеца на планината. Северна граница на този дял са ясно
изразените пречупки на планинските ридове, които преминават в гънките на Предбалкана — линията кв. Видима и кв. Острец на гр. Априлци — с. Кръвеник — Лъгът.
Западната граница е по долината на Стара река (Сушица), по нейния ляв приток Голяма река, изкачва се на превала между върховете Жълтец и Костенурката и слиза на
север по Кривинишка река. Източната граница е по долината на р. Лешница, превала
Новия
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Крачан на Ясенския проход и долината на р. Левичарка. Южната граница е по планинските подножия, опиращи в Карловското и Казанлъшкото поле.
Билото на Калоферска планина представлява поредица от заоблени върхове — планински пасища. Характерна особеност са двата странични масива Равнец и
Триглав, отдалечени от вододелното било от дълбоко врязаните в планинската снага
долини на реките Стара и Габровница. Интересни са отвесните гранитногнайсови
склонове на Южния и Северния Джендем, както и северният склон на масива Триглав.
От Калоферска планина извират на север левите притоци на р. Янтра — реките Видима и Росица. На юг текат Бяла река — ляв приток на р. Стряма, р. Тунджа и левите
й притоци Тъжа, Габровница и Лешница. Планинските дебри са украсени от редица
водопади. В тази част на Балкана те се наричат пръскала. Най-високият водопад в
страната е Райското пръскало южно от вр. Ботев с височина на водния пад 124 м.
От запад на изток главното било е маркирано от върховете Жълтец, Безименния, Млечния чал, Ботев (2376 м), Ушите, Параджика, Юрушка грамада, Русалка,
(Марагидик), Зелениковец, Росоватец, Куртбашица, Бухала и Корита.
В този планински дял през лятото цъфтят редките растения еделвайс — в
долината на р. Соколна и североизточния склон на вр. Мазалат, алпийска роза — в
Северния Джендем между върховете Юрушка грамада и Параджика, силивряк и др.
Единствено в света по вр. Ботев и в долината на р. Соколна расте балканската розова
иглика. Тук има много стада от диви кози и най-много се среща кафявата мечка.
По билото и по планинските склонове се намират следните туристически
обекти: х. Зора (с капацитет 50 места), х. Видима (50 места), х. Плевен (250 места),
спалня на вр. Ботев (21 места), х. Тъжа (75 места), х. Мазалат (96 места), ведомствената х. Партизанска песен (22 места), спалня в Карлово (30 места), х. Комсомол (33
места), х. Хубавец (50 места), х. Балкански рози (45 места), х. Васил Левски (83 места),
спални „Бачо Никола" и „Тунджа" в Калофер (77 и 42 места), х. Рай (120 места), х.
Русалка (60 места), х. Соколна (43 места). На подстъпите към вр. Ботев са построени
и заслоните Ботев — на западната седловина, Маринка — на източната седловина,
Параджика — южно от едноименния връх, и Рудината — над едноименния хребет.
От север изходни пунктове за Калоферската планина са кв. Видима и кв.
Острец на гр. Априлци, м. Лъгът, а от южната страна — Карлово и Калофер и селата
Тъжа, Търничени, Габарево и Скобелево.1
В административно отношение северните склонове на Калоферска планина
са в Ловешки и Габровски окръг, а южните — в Пловдивски и Старозагорски окръг.

VIII.4.1. X. Добрила — Купените — вр. Ботев (6 ч)
Маршрутът от Добрила през Купените до вр. Ботев е очертан
по вододелното било на Троянска и Калоферска планина. През зимата е лавиноопасен и не се препоръчва за туристи, За алпинистите
представлява траверс от IVб кате-

1
За маршрута от с. Скобелево до х. Мазалат е необходимо разрешение от
охраната на едродивечовия резерват.
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гория на трудност. През лятото (при хубаво време и добра тренираност) маршрутът предлага на туристите неповторими гледки към
Северна и Южна България. Част е от похода Ком — Емине.
От х. Добрила се тръгва на североизток по наклонена поляна и просеката на ски-пистата из рядка иглолистна гора. Зад нея се
продължава по откритите тревисти склонове на вр. Левски. Върхът
все още е по-популярен със старинното си име Амбарица. Според
легендите тук Крали Марко имал хамбар, а по на изток му били купените със сено и кръстците с жито. С лекота се изкачва вр. Левски (1
ч) и на север-североизток почти по хоризонтал се минава през ниска
купчина скалички. Това е втората по височина кота на върха (Малка
Амбарица). По маркираната със стълбове пътека се завива на изток
по стесненото открито било и се слиза на седл. Платнешки ярове. От
нея започва преодоляването на алпийската част на вододелното било.
Първоначално пътеката пропълзява нагоре по западния ръб на вр.
Малък Купен и след късо разстояние започва да го подсича от север.
Достига се седловинката между този връх и вр. Голям Купен. Южно
от тази седловинка се намира малко високопланинско езеро. Неговото непостоянно ниво е причина изтичащата от езерото рекичка
да се просмуква в скалите и да образува пресъхващо водопадче над
южно разположената туристическа пътека от х. Добрила към х. Васил Левски. От седловинката започва изкачването на вр. Голям Купен
от запад. Наклонът е твърде голям. Малко преди върха няколко скали
карат туриста да търси удобни стъпки и хватки. Над тях се излиза
на върховата площадка (общо 2 ч). Тя може да побере не повече от
десетина души. Слизането по вододелното било трябва да бъде много внимателно. Тесният стръмен гребен е с посока североизток. На
всяка крачка е задължително да се следи маркировката по скалите, да
се преценява къде се стъпва, защото от север и изток зеят няколкостотинметрови пропасти. Между скалисти зъбери и наклонени плочи
се слиза на по-равно място. На изток маркировката превежда из скален терен и тревисти туфи. Минава се вдясно и южно от канарата на
вр. Малък Кръстец и пак стръмно из хвойнови храсти се пристига
до тесен процеп в скалите. Билото се заобикаля от север по едва очертаната маркирана пътечка. От западния склон на острия вр. Голям
Кръстец пътеката се разширява. Тя е очертана с наклон леко нагоре
по корниз от южната страна на върха. Достигне ли се най-високата
част на корниза, пътеката завива надолу и надясно и слиза на друг
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голям процеп в тясното скалисто било. През този процеп минава на
север т. нар. Видимска пътека, използувана и сега от овчарите по
околните високопланински пасища. В източна посока туристическата пътека води по диагонал нагоре от северната страна на билото и
вр. Костенурката, промушва се из скалички на равното и тясно било
от източната страна на вр. Костенурката. След късо разстояние започва изкачване по стръмния западен склон Брустовете на вр. Жълтец. Маршрутът от Голям Купен до върховата част на Жълтец се
изминава за 2 ч (общо 4 ч).
Старопланинското било от Жълтец през вр. Ботев чак до м.
Пеещите скали представлява високопланински заоблени пасища. Все
на изток от Жълтец се следи централната билна стълбова маркировка към грамадата на вр. Ботев. С малка денивелация се прехвърлят
вр. Млечния чал и Безименния връх. От Млечния чал на север се отделя зимната пътека със стълбове и парапет към х. Плевен, а на югоизток — зимният маршрут за х. Васил Левски. С приятно полегато
слизане на изток по билото (през зимата то е истинско удоволствие за
скиорите) за 1,20 ч се пристига на седловината западно от вр. Ботев
при едноименния заслон (общо 5,20 ч). Тук излиза и лятната пътека
откъм х. Плевен. По опороения и доста стръмен западен склон на
старопланинския първенец се изминава финалната част на маршрута
(40 мин). Като се следи маркировката, с десетки къси серпентини
край купчини камъни, плитки оврази и малки скалички се достига
обширната равна поляна на вр. Ботев (общо 6 ч).
На най-високото й място е построено цяло високопланинско
селище — с постройките на телевизионния ретранслатор, метеорологичната наблюдателница, жилищния блок и туристическата спалня
(21 места). Суровите неповторими пейзажи на вр. Ботев, на околните
върхове и Северния Джендем най-добре са предадени в десетките
платна на художника Димитър Цветков (Митака), дългогодишен хижар на х. Васил Левски и наблюдател на старопланинския първенец.
Северно от ретранслатора е лобното място и паметната плоча на
партизанина Неделчо Тонев от отряд „Васил Левски", загинал на 19
май 1944 г. при овладяването на метеорологичната станция.
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VIII.4.2. Кв. Видима — х. Плевен — вр. Ботев (6 ч)
Гр. Априлци (5600 ж.) е съставен от старите селища Видима, Ново село и Острец, взели дейно участие в Априлското въстание.
Към провъзгласената Новоселска република се отправила Габровската чета начело с Цанко Дюстабанов. Въстаниците се установили североизточно от Острец в м. Прелома. Многочисленият и добре
въоръжен противник обаче сломил тяхната съпротива и въстанието
било удавено в кръв. На северния склон на вр. Русалка е лобното
място на Цанко Дюстабанов.
Сега Априлци бързо се превръща в желан планински курорт.
Кв. Видима е съставен от седем махали. Северно от него на водослива
на Острешка река и р. Видима е построена новата х. Зора (50 места),
а в южна посока — до ВЕЦ „Видима" се намира х. Видима (50 места). Посещението на кв. Видима и туристическите обекти около него
се улеснява от редовните автобуси, свързващи го с Троян и Ловеч. Из
долината на р. Лява Видима има планинско шосе, по което може да
се стигне в непосредствена близост до х. Плевен. Предстои изграждането на курортна и туристическа база в кв. Видима във връзка с
обособяването на района на х. Плевен като най-големия ски-център
в Северна България.
От средишната мах. Дюкяните на кв. Видима се тръгва на юг
по шосето. Първоначално то минава по брега на Стърна река — един
от началните притоци на р. Видима. След 1,5 км я пресича по мост и
се разклонява. Продължава се по лявото отклонение до водохващането (7 км). Върви се все по западния бряг на р. Видима и се подминават х. Видима и ВЕЦ „Видима". На юг над изворите на реката се
извисява грамадата на вр. Кралимаркова купа, а на изток се изпречват гористите стени на ридовете Малък и Голям Осредък. Нагоре р.
Лява Видима носи името Маричница. При водослива на началните
й притоци се стига за 2 ч. Тук шосето свършва с площадка за обръщане. Започва много стръмно изкачване до х. Плевен. Маркираната
пътека се изкачва с множество къси завои из буковата гора по източния склон на меридионалния рид Бъзьов дял. Неочаквано се излиза
на равно пасище на билото му (общо 3 ч). Наблизо са постройките
на голямата х. Плевен с 250 места, построена през 1970—1978 г., на
ПКСС и др., както и линиите на няколко ски-влека.
От хижата пред погледа изпъква огромната отвесна стена на
Северния Джендем, дълга над 10 км и висока на места над
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400 м, прорязана от лавинни улеи. В средата на този неповторим
скален венец в облаците се издига заобленият купол на вр. Ботев.
Върхът завършва наляво с канаристата гърбица на Малкия Юмрук,
където е паметникът на тримата загинали алпинисти. От него на север се спуска острият рид Голям Осредък с вр. Михова планинка.
Зад него хоризонтът се затваря от зъберите на вр. Русалка^стръмната
долина на р. Оджовица, седл. Кънчовото и Турски рът. Право на юг
пред погледа се издигат едно над друго като стъпала пасището Мургата, Кралимаркова купа, м. Пещта, тревистите исполини Млечния
чал и Жълтец. На югозапад и запад стърчат Кръстците, Купените и
северният склон на вр. Левски, по който се белее х. Амбарица.
Маршрутът от х. Плевен към вр. Ботев продължава на юг и
нагоре по издигащия се гръбнак на рида Бъзьов дял. На кратко разстояние маркираната пътека се провира из рядка гора с разкривени
от бурите букаци и извежда пак по рида, който се стеснява. Минава
се през по-равно място — м. Мургата, и се продължава все на юг
из наклонени пасища. Пътеката се разклонява — право напред води
маркировката със стълбове към зимния вариант за вр. Ботев през насрещния купол на вр. Млечния чал. Преди върха има опънато метално въже. Летният вариант, през зимата лавиноопасен и забранен за
движение, завива постепенно из пасищата на югоизток. На запад в
ниското остава долината на Кривинишка река. На изток в пропастта
под Северния Джендем са петте начални потоци на р. Лява Видима
— Кралимарков поток, Въртележката, Василковица (двата й ръкава
— улеи Дяволска река и Трите купни, пресичат най-непристъпната
част на Северния Джендем), Елачов и Мушичен дол. Пътеката минава край извор и каменна кошара, разположена на малката наклонена
поляна Пещта, и неусетно извива все нагоре и на югоизток. От разклонението за Млечния чал до седловината при з. Ботев пътеката
носи името Кривините. След Пещта първо се прекосяват два стръмни лавинни улея с леденостудена вода. Преодолява се стръмнината
над м. Кралимаркова купа (1 ч от х. Плевен). Пътеката се провира
из камънаците на трети улей и заобикаля стръмен тревист ръб. Под
него гърмят водите на Дяволска река тъмнее отворът на голямата пещера Водните дупки. Предстои още по-стръмна част на маршрута.
Движението трябва да е внимателно. Отляво и от север под краката
зее бездната на р. Василковица, насреща от изток лъщят от течаща
вода тъмните гранитогнайсови плочи
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на Юмрушките стени, набраздени от резедавите ивици на тревисти
корнизи. Пътеката завива право на изток, промъква се под Стръмните открити склонове на възвишенията Трите купни и с остър завой
на юг изпълзява на седловината между Безименния връх и вр. Ботев
(2 ч и 20 мин от х. Плевен). Покрай з. Ботев, като се следи билната
маркировка, за още 40 мин се достига старопланинският първенец
(3 ч от х. Плевен, общо 6 ч).
VIII. 4. 3. Гр. Карлово — х. Хубавец — х. Балкански рози — х.
Васил Левски — вр. Ботев (8 ч)
Карлово (25 540 ж.) възникнало в началото на османското
иго. Благодарение на водната енергия и животновъдството бързо се
развило производството на аби, шаяци, гайтани, щамповани памучни платове. Градът се превърнал в търговски и просветен център.
Родно място е на редица възрожденски деятели и революционери,
между които на първо място е Апостолът на свободата Васил Левски. Тук е роден и Христо Проданов — герой на НРБ, покорител на
вр. Еверест.
Сега в Карлово е развита текстилната, дървообработващата
и хранителната промишленост, добивът на етерични масла.
Южно от градския център са запазени десетки стари къщи с
възрожденска архитектура. Интересни обекти за посещение в Карлово са родната къща музей на Васил Левски — един от 100-те национални туристически обекта, и Градският исторически музей. В
града има туристическа спалня с 30 места.
Тръгва се от центъра на Карлово зад Дома на културата и
край болницата по широка наклонена улица се излиза вън от града.
Широка маркирана пътека превежда между лозя и овощни градини и пролазва с два завоя по опороен терен. Покрай млада борова
гора се излиза на равна скалиста площадка. От нея се открива поглед
към скалистите бездни на Стара река, преди тя да образува прочутия
водопад Сучурума и да прекоси града. Туристическата пътека свива
вляво и стръмно се спуска към речното корито. Реката се минава по
бетонен мост. Пътеката върви по източния речен склон между хаос
от скални блокове и с редица къси завои набира височина. Пресича
се отново реката и се изкачва до постройка близо до изравнителя на
ВЕЦ „Карлово" (1,10 ч). Пътеката с едва
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забележимо изкачване следи западния горист бряг, подминава чешмичка до лещаци и се прехвърля по нов мост от източната страна на
реката. До х. Васил Левски Стара река се пресича по мостове на повече от 10 места. Погледът е ограничен от издигащите се над главата
чукари и от гъстите широколистни гори. След остър завой пътеката
е изсечена в наклонена скала и е обезопасена. Все на север, ту под
сенките на стари дървета, ту под отвесни скали или през полянки
след 50 мин се стига пред х. Хубавец (общо 2 ч).
Продължава се надясно и на североизток със същия плавен
наклон нагоре. Пътеката прекосява на 3—4 места реката, подминава
продълговатата горска поляна Малък Башит и под сенките на вековна букова гора за 1 ч довежда край поредица от кристално бистри
зеленикави речни вирове до х. Балкански рози (общо 3 ч). Зад нея
реката образува големи вирове с прагове, скокове и бързеи между
тях. Хижата има капацитет 45 места. Водоснабдена е и е електрифицирана.
Пътеката се прехвърля по западния бряг, минава през м. Голям Башит и след около 20 мин пропълзява високо над реката по
стръмния каменист и опороен склон. Пред него в реката се вливат
пресъхващата р. Курната (от езерото между Купените) и р. Сладкото
дере — от източния склон на вр. Голям Купен. Пътеката завива на изток и с по-малък наклон върви по десния бряг из букова гора. Няколкостотин метра преди х. Васил Левски се пресича по мостче потокът,
идващ високо от билото от района на вр. Костенурката. С два-три
завоя пътеката заобикаля ниско възвишение в гората и след 40 мин
извежда на наклонената поляна пред х. Васил Левски (общо 4 ч).
Маркираната пътека за вр. Ботев започва доста стръмно
покрай ски-пистата, но дава възможност да се разгледат улеите и
скалните отвеси на вр. Голям Купен. Над пистата първоначално с
къси завои из смесена буково-елова гора на север, а после с широка
дъга вдясно и на изток пътеката излиза стръмно над гористия пояс и
се изкачва право напред към скалистото възвишение Говедарника (30
мин). Върху него сега има кошара. От Говедарника пътеката е очертана на изток-югоизток високо по северния долинен склон на Голяма
река. При стръмни скали се отделя зимната стълбова маркировка
към Млечния чал и вр. Ботев. Зад това отклонение лятната пътека
към старопланинския първенец е лавиноопасна. Добре очертаната
пътека с полегат наклон се насочва към продълговатия рид Дюза,
който е съединение между главното вододелно било и страничния
рид Равнец. Пъте193

ката извива на югоизток към единични иглолистни дървета и извежда на равното теме на м. Дюза (1,30 ч от х. Васил Левски) при голяма
купчина камъни, върху които на маркировъчен стълб са поставени
показалците към вр. Ботев, х. Рай и х. Комсомол. Пътеката за върха
води из пасища на север-североизток по западните тревисти склонове на Дълбоката река. Като се премине подножието на самотни
скали, се пресича реката и с широка дъга на север се обхожда вододелът между Дълбоката река и р. Башмандра. Продължава се нагоре
из пасищата по източния склон на вододела. Пресича се и р. Башмандра. Пътеката извежда по плоския вододел между нея и р. Хайдука
северно от уединената скална грамада на вр. Побита глава (Кафадикилди). Почти по хоризонтал се минава през изворната област на р.
Хайдука и за още около 2 ч (общо 3,30 ч) се пристига на седловината
между Безименния връх и вр. Ботев при з. Ботев, откъдето за 40 мин
по маркираната пътека се излиза на старопланинския първенец (4 ч
от х. Васил Левски, 8 ч от Карлово).
VIII. 4. 4. Гр. Карлово — х. Комсомол — вр. Ботев (7,30 ч)
Тръгва се по ул. Г. Димитров на север от площада. На североизток по гористия склон отдалеч се вижда просека на изоставена
въжена линия. Това е посоката за близката х. Комсомол. За 10 мин
по улицата се отива до битовото заведение „Механата". Тръгва се
вдясно през малък парк. Стара река се минава по мост. След него се
продължава по павирана алея из м. Петте извора. След 10 мин тя
свършва до голяма вила. Продължава се по добре очертана и маркирана пътека през широколистна гора от дъб и габър, прошарена
тук-там с борове. Пътеката е камениста и със слаб наклон. На 150 м
от вилата пътеката се разклонява. По мостче на р. Карамандра дясното разклонение се изкачва до хижата по рида Средната поляна за
2,30 ч. Пряката пътека за х. Комсомол се отделя преди мостчето и
рязко завива наляво и на запад. След късо разстояние на североизток
тя бързо набира значителна височина и за 20 мин преодолява ниско
връхче с площадка (общо 40 мин). От това равно и удобно за почивка
място се вижда скалистата стръмна клисура на р. Карамандра, извираща високо горе в планината около м. Каварджиклийка. На север по
Тънкия рът маркираната пътека е очертана с десетки криво-
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лици нагоре. От пролуките между дърветата се вижда един от водопадите на реката. Пътеката се доближава до трасето на старата
въжена линия. От това място с големи гранитни плочи се открива чудесна панорама към Карлово, долината на р. Стряма и Средна гора.
Пътеката изведнъж се отдалечава от трасето на въжената линия и по
хоризонтал се доближава към скалистото речно корито. След късо
разстояние тя отново започва да описва криволици нагоре в северозападна и северна посока. За 50 мин пътеката извежда на стръмна
горска полянка (общо 1,30 ч), минава край съборена каменна кошара, зад която през разредена и стръмна гора от големи дъбове за 10
мин извежда на открито над горския пояс. Местността на север е
заета от наклонени пасища и скали, но пътеката е добре очертана.
По стълбовата маркировка се излиза на по-равни пасища, минава се
край каменна чешма и се траверсира западният долинен склон на р.
Карамандра. Със завой вдясно се минава по дървен мост над реката
и се пристига при х. Комсомол (общо 2 ч).
X. Комсомол е построена през 1974—1979 г. в м. Чобански
егрек по западния склон на м. Карамандра. Има 33 места. Водоснабдена е и е електрифицирана. В околностите на хижата има много
гъби, диворастящи плодове и билки.
На север от хижата маркираната пътека се покатерва към м.
Карамандра, завива на североизток из горната част на букова гора и
достига извора на реката. Над него се минава през полянка. На 200 м
следва полянката Булката. Вляво и на запад в ниското в борова гора
са полянките Голям и Малък Башит. Пътеката набира все по-голяма
височина, оставя назад м. Каварджиклийка, траверсира склон с борова гора и след 1,30 ч пристига при разклонение (общо 3,30 ч). На
запад-северозапад по стръмна пътека може да се отиде за 1 ч до х.
Васил Левски. Продължава се вдясно и на североизток. Маркираната
пътека прекосява стръмен дол. Потокът извира високо горе от западния склон на вр. Кочмара. Зад потока следва леко слизане. Пътеката
минава през извора Лъснатия тас, извива в подножието на Сините
камъни, леко се изкачва в посока на м. Белчу и с плавно слизане на
север по полегати високопланински пасища пристига на възловата м.
Дюза (общо 5 ч) с разклонението на пътеките за вр. Ботев, х. Васил
Левски и х. Рай. От м. Дюза се продължава по маршрут VIII. 4. 3 и за
2,30 ч се достига вр. Ботев (общо 7,30 ч).
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VIII.4.5. X. Васил Левски — х. Рай (4 ч)
От х. Васил Левски по маршрут VIII. 4. 3 за 1,30 ч се излиза
до м. Дюза при каменната пирамида. Продължава се право на изток
по едва личаща пътека из високата трева надолу, към долината на
Дълбоката река. След 30—40 м пътеката става широка и рязко завива на север. С малък наклон по западния долинен склон тя довежда
до речното корито, преминава реката по брод и с остър завой на
юг продължава по източния долинен склон. Все из високопланински
пасища пътеката завива на югоизток, извежда на плоския вододел
между Дълбоката река и р. Башмандра и се отправя право на изток.
С леко слизане на североизток край постройката на голямата Башмандра се достига едноименният поток. По време на османското иго
местните овчари убили турчин, който искал с измама да вземе по-голям данък. За отмъщение голяма и въоръжена до зъби потеря се изкачила в планината и с изненада изклала всички мандраджии и овчари.
От потеклите кърви близкият поток почервенял. На юг до водослива
на р. Башмандра в Джендемската река се намира романтичната м.
Хайдушката воденица, оградена от два водопада. Тя е свързана с
подвизите на войводите Видул, Генко, дядо Млъчко, Ралчо, Матей,
Младен, Калифер и др.
Туристическата пътека прекосява Башмандра и на стотина
метра с късо изкачване извежда на вододела между реките Башмандра и Хайдука. От камениста площадка на вододела със следи от
каменна кошара започва слизане на североизток. Право на изток се
открива поглед към пропастите на рез. „Южния Джендем", ограден
от Калоферските Голям и Малък Купен. По каменист и опороен терен се подминават останки от каменни заграждения за овце, навлиза
се във вековна букова гора и се минават по брод буйните води на р.
Хайдука (1 ч от м. Дюза, общо 2,30 ч). От този брод на север блестят
по отвесни скали водите на едно от пръскалата на р. Хайдука. В източна посока пътеката почти по хоризонтал криволичи по наклонени
на юг пасища. Близо до х. Рай тревистите южни склонове на вр. Ботев се наричат Пасището. Пътеката излиза от гората и превежда над
голяма самотна скала. От юг тя образува естествено укритие и често
се използува за подслон при рязко влошаване на времето. Нарича се
Спасителната скала. По-нататък се пресича вторият начален поток
на р. Хайдука, извиращ непосредствено южно от з. Ботев. При дъждовно време малко пръскало се губи из ка196

менисто долче. По високите тревисти пасажи из скалите през май
цъфти рядката розова балканска иглика. Наоколо гнездят орли. С
полегато изкачване на югоизток се обхожда силно наклонен на юг
тревист рид. Пътеката описва още три завоя из стръмни открити суходолия високо над горския пояс и при каменист и опороен терен се
съединява с т. нар. Тарзанова пътека, водеща от х. Рай към вр. Ботев.
От това място на изток се виждат х. Рай и Калоферските Купени, на
североизток са Райските скали с много категоризирани катерачни
обекти, сред които е сребърната лента на Райското пръскало. На юг
ниско е м. Бахчийка. Пътеката слиза диагонално наляво и североизток, прекосява Пръскалската река и на югоизток довежда в м. Рай
при едноименната хижа (общо 4 ч). Хижа Рай е построена през 1935
г. и е разширявана неколкократно до 1965 г. Има 120 места. Електрифицирана е и е водоснабдена.

(6,30 ч)

VIII. 4. 6. Гр. Калофер — м. Паниците — х. Рай — вр. Ботев

Калофер (5723 ж.) е разположен на двата бряга на р. Тунджа.
Селището възникнало в началото на османското иго. През Възраждането бързо се разраснало като занаятчийски, просветен и търговски
център. Родно място е на редица просветители, политически дейци
и революционери, между които челно място заема името на Христо
Ботев. По време на Освободителната война Калофер бил почти напълно опожарен. Сега в града работят шивашко предприятие и предприятие за битови услуги. Интересни обекти за посещение са родната къща музей на Христо Ботев (от 100-те национални туристически
обекта), музеят на просветното дело в реставрираното възрожденско
училище, в което били учители даскал Ботьо Петков и синът му Христо Ботев, красивата Ботева алея с мемориално стълбище, скулптури
и паметник на поета революционер, В града има хотел-ресторант на
„Балкантурист" и две туристически спални: „Тунджа" в центъра (42
места) и „Бачо Никола" в северната част на града до Черковния мост
(77 места).
От центъра на Калофер се тръгва по една от улиците в северна посока. След Черковния мост се продължава по десния бряг на р.
Тунджа. По новото асфалтирано шосе през праз-
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ничните дни до курортното селище Паниците (6 км) се движат градски автобуси. Пеш разстоянието се изминава за малко повече от 1 ч.
Шосето е трасирано из пролома на р. Тунджа през напречния рид
Стражата (Кръстец). След последните къщи на Калофер то описва
четири завоя. Над старите широколистни гори и борови насаждения
от запад се издигат възвишенията Гърдова кория и Ралчовец. От изток е Могилата (Попхрисандова кория). На третия километър отляво
на шосето до красиво оформен кът за отмора шуртят чучурите на
голяма чешма. След нея в Тунджа от изток се влива Рачки дол. До водослива под сенките на вековни дървета е параклисът „Св. Киряк".
Наблизо има друга чешма. Следва заобленият рид Лома с просторни лавандулови насаждения. По-нататък от запад са склоновете на
Генчовска ливада, от която към р. Тунджа се спуска долът Гроздана,
извиращ от Сивото кладенче. На север долината на р. Тунджа изведнъж се разширява. Просторните пасища край нея на 1,5 км дължина
се наричат Долната Садина. По западния речен бряг са построени
ученически лагери, почивни станции, вили, бунгала, магазини, летен кинотеатър и спортни площадки. Източно от най-горния магазин
шосето пресича р. Тунджа в м. Радивчов мост и вече като черен път
с много завои се изкачва до в. Ботев (36 км).
От магазина се продължава по маркиран коларски път между лагерите, вилите и бунгалата. Зад последните постройки добре
очертаната пътека завива наляво и на запад и из стръмен, силно опороен терен, през широколистна гора край Студеното кладенче за
30 мин извежда на равното гърбище на рида Стражата северно от
възвишението Връшника. На север по рида е прокаран камионен път.
По него се върви около 300 м, след което той се изоставя и се продължава вдясно по широка маркирана пътека. Тя се изкачва през широколистна гора до лавандулови насаждения (1 ч). На юг се открива
хубава гледка към долината на Била река с червенеещите се покриви
на Калоферския манастир. На северозапад се продължава по тревистия тесен вододел между Бяла река и Тунджа по коларски път,
който заобикаля ниските заоблени връхчета Табиите, минава вляво
от овчарска кошара и почти по хоризонтал се отправя по посока на
издигащия се в небесата вр. Ботев. При м. Сливката пътят свършва
до малък бетонен склад. По-нататък маркираната пътека прекосява
широка ровина, идваща от север от рида Рудината, По този рид е
стълбовата маркировка за зимно изкачване на старопланинския
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първенец. Зад ровината лятната пътека за х. Рай се изкачва леко
през пасищата Долен Параджик, завива на северозапад и по оголен
терен слиза на стар изоставен път в м. Червената глина. По този
път, насечен в скалистите източни склонове на р. Малка Бъзовица,
след три завоя и м. Варницата се достига м. Каменливица. Стрелка
от наредени по тревата камъни сочи отклонението на маркираната
пътека надолу към шумящата река. По няколко стръмни серпентини
из канарист терен, засенчен от букова гора, се слиза до коритото на
р. Малка Бъзовица. Бързите води се прескачат по брод от големи камъни и се достигат чешмата и кътът за почивка в м. Фалъова кошара
(общо 3 ч). На запад по лек наклон нагоре през буковия лес пътеката
се отправя към р. Голяма Бъзовица. На около 400 м след чешмата има
разклон. Продължава се по дясното разклонение. Наклонът видимо
се увеличава. Преодоляват се две къси и стръмни серпентини и по
дървен мост се минава над прозрачните вирове на р. Голяма Бъзовица (3,45 ч). Мястото е удобно за по-дълга почивка. На запад от моста
започва изкачване на стръмната Рогачева гора. Пътеката описва пет
дълги серпентини и извежда над горския пояс на седловината между
Райските скали и вр. Малък Купен (45 мин). Съвсем близо от седлото
на запад-северозапад е х. Рай (общо 4,30 ч).
Към вр. Ботев се тръгва в посока на Райското пръскало. Пътеката приближава Пръскалска река, минава я по брод и завива на
югозапад. По стръмния опороен терен има няколко пътечки. Следи
се да се върви все нагоре и вдясно към група скалички. В противен
случай долните пътечки се съединяват и се прави ненужно отклонение към х. Васил Левски. От скаличките към вр. Ботев поема т. нар.
Тарзанова пътека. През зимата тя е лавиноопасна. С четири големи завоя по стръмно пасище се набира бързо височина. Достигне ли
подножието на Райските скали, пътеката завива по хоризонтал вляво
и на запад, подминава капеща от скалите вода и достига до стръмен
тесен сипей. Той се заобикаля обикновено вляво, докато се излезе
при горната му част. На север тясната маркирана пътека започва да
описва безброй стръмни и къси серпентини по скалист терен. След
полянка пътеката извива вдясно. Осигурена е с парапет от метално
въже и извежда на скална площадка над Райските скали. Оттук добре
се виждат пропастите на Южния Джендем, отсрещните върхове Чуфадарица, Белчу, Хайдута и Равнец (2021 м), Калоферските Купени,
Хайдуттепе. За последен път преди вр. Ботев се открива поглед към
х. Рай, която изглежда като кутийка ниско долу
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в пропастта. Северно от обезопасената с въже пътека се продължава
по наклонени терени в посока на „вечната" пряспа. Пътеката довежда в подножието й, минава по брод Пръскалска река и по серпентини
обхожда от изток стръмната пряспа. Неусетно се излиза на заравненото гърбите на вр. Ботев (2 ч от х. Рай, общо 6,30 ч).
VIII.4.7. Вр. Ботев — х. Тъжа (3 ч)
Този маршрут минава по откритите най-високи части на планината, където времето се променя твърде бързо, често духат силни
ветрове, а през лятото падат градушки. Част е от похода Ком — Емине.
С леко слизане по стълбовата маркировка на север се минава вдясно от вр. Малкия Юмрук с паметника на загиналите трима
алпинисти (15 мин). Завива се на изток по опороен терен. За 25 мин
се слиза на седл. Маринка при едноименния заслон, като на няколко
места пътеката прекосява камионен път (общо 40 мин). На югоизток
тясното вододелно било се изкачва през върховете Ушите и Параджика. Пътят ги заобикаля от запад и юг. Маркираната пътека следи
билото по просторни пасища и наближава вр. Ушите. Кратък голям
наклон извежда на вр. Параджика. На юг се отделя стълбова маркировка към з. Параджика, долния заслон при Рудината, Долен Параджик и Калофер. Чрез стръмно слизане по източния ръб на Параджика малко вдясно от вододелното било се слиза на седл. Пилешки
полог1 (общо 1,15 ч). От север на седловината по отвесните скали на
Северния Джендем падат водите на Видимското пръскало. На юг се
открива широка тревиста долина. В нейните плитки гънки са трите
извора на Селската река — началото на р. Тунджа. При Пилешки
полог маркираната билна пътека се съединява с камионния път от
вр. Ботев за Калофер. По пътя се върви няколкостотин метра и при
южните полегати склонове на вр. Юрушка грамада маркировката се
отбива вляво. Пътеката води право на изток и надолу по наклонени
пасища. Зад гърба остава вр. Юрушка грамада, на север е двуглавият
вр. Калпака, на изток хоризонтът се препречва от високия конус на
вр. Голям Кадемлия. Пътеката завива на североизток и с постепенно
слизане из
1
Всъщност така се нарича не тази седловина, а пониженият участък на
изворите на р. Тунджа непосредствено южно от това място.
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пасище с хвойнови храсти над извора Пенчов чучур се достига седл.
Русалийски гробища (Русалиите — общо 2 ч ). От Калофер тук се
изкачва старата Русалийска пътека за Северна България. В източна
посока по заобленото, открито гърбище на възвишението Русалиите
продължава зимната стълбова маркировка за х. Тъжа. На север зад
живописната долина на р. Тунджа се издига куполът на вр. Русалка,
през който заобикаля главното вододелно било.
От седл. Русалиите лятната пътека слиза на североизток.
Прекосява се по наклонено пасище лавинен улей, след това по-надолу през хвойна и тревисти пасажи се подминават още два плитки
улея, зад които се навлиза в горския пояс. Под сенките на стара букова гора с няколко завоя пътеката извежда на наклонена поляна при
голям говедарник и овчарник. Завива се на северозапад към коритото
на р. Тъжа. Реката се минава по дървен мост и със стръмно изкачване се пристига на х. Тъжа (1 ч от седловината, общо 3 ч). Хижата е
построена през 1948 г. и разполага със 75 места. Предстои нейното
разширяване. Околностите й зимно време предлагат добри условия
за ски-спорт. Има монтиран влек. Северно от хижата, на вододелното
било в м. Табиите през цялата година е отворен малък хотел-ресторант.
В околностите на х. Тъжа са ставали интересни събития,
дали повод за различни легенди. На север от вододелното било (м.
Табиите) в окрайнината на буковата гора и досега личат останките на
преградна крепостна стена дема с правоъгълна кула. До нея според
преданието имало желязна врата. Това отбранително съоръжение вероятно е строено от римляните, защото е с фронт на север за отбрана
от нахлуващите към империята варварски племена. Точно под хижата, до мястото на бившата мандра са развалините на римска пътна
станция мансия. Може би тя е служела за подслон на крепостната
стража при лошо време. В нея държавни чиновници сменяли конете,
нощували търговски кервани. През средновековието върху разрушената мансия бил построен малък спасителен дом. В него през по-голямата част на годината стояли 2—3 калугери от близкия манастир.
Затова сега цялата местност носи името Манастирчето. По време
на падането на България под османска власт оттук според легендата
преминала свитата на княгиня Мара, сестра на цар Иван Шишман,
дадена за жена на султан Мурад. Затова проходната седловина била
наречена Марагидик (Марин проход), а от нея дошло името и на съседния връх. През османското иго, за да запази
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керваните от разбойници, на прохода била построена стражница,
наречена Загорска кула. Когато обаче нямало разбойници, пазачите изпълнявали тяхната „длъжност"... През 1871 г. през прохода за
Калофер преминал унгарският пътешественик Феликс Каниц. Шест
години по-късно на превала на прохода били изградени окопи за защита срещу руските войски. Сега от тях личат две редици кръгли
ями, а превалът се нарича Табиите.
Околностите на х. Тъжа са свързани и с най-новата ни история. На 200 м югозападно от новата хижа се намират развалините
на старата х. Марагидик, използувана от партизаните на тъжанския
отряд „Марко Чернев" и затова разрушена от фашистката полиция.
VIII. 4.8. Кв. Острец — х. Тъжа (3 ч)
Кв. Острец на гр. Априлци е най-удобният изходен пункт за
посещаване на х. Тъжа. Има редовна автобусна връзка с Троян и Севлиево. В центъра на квартала се намира малък хотел-ресторант с 30
легла. От центъра се поема на юг-югоизток из долината на Острешка
река. Върви се по планинско шосе, прокарано по левия бряг. Преди
да се напусне кварталът, от югозапад в Острешка река се влива левият й приток Рибна река. Покрай този приток към х. Тъжа е прокаран
горски път. По него в сухо време до хижата може да се отиде с превозно средство. Пътят прави много завои по североизточния склон
на вр. Русалка и е доста обиколен.
Продължава се по долината на Острешка река по планинското шосе, завива се на юг и се подминава водосливът на малък поток,
който тече от рида Коритото. Този водослив се нарича Анастасова
стружна. Нагоре към високото вододелно било се виждат стръмни
склонове, обрасли с букови гори, а над тях — скалистите чукари на
върховете Зелениковец, Вълчата могила, Колата и острата пирамида
на вр. Русалка, прорязана от лавинни улеи. На запад от пътя погледът се препречва от горист рид с върховете Долен и Горен Чукар.
Минава се край горски пункт в м. Христова стружна и се пристига
при водослива на двата начални потока на Острешка река. Това е м.
Попова стружна (1,20 ч). Тук шосето свършва. Започва изкачване
по добре очертана и маркирана пътека в западна посока по стръмен
рид. Над иглолистната гора се навлиза нагоре в рядка букова гора.
Продължава се
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по ръба на хребет, зает от стръмната Дълга поляна. В горния край на
поляната се пресичат два завоя на черния път за х. Тъжа. Достигне ли
се отново гората (общо 2,30 ч), със завой на югоизток се продължава
по пътя. В гората той минава през стръмния Студен улей. По него
зимно време често се изсипват лавини върху пътя и се натрупват в
дълбокия дол. На кратко разстояние след Студения улей пътят излиза
от горския пояс, изкачва се на превала на прохода при м. Табиите и
минава край малкия хотел-ресторант. В южна посока се слиза в дълбок дол, след него — през втори, наречен Челебията, и се пристига
на х. Тъжа (30 мин, общо 3 ч).
VIII.4.9. С. Тъжа — х. Русалка — х. Тъжа (6 ч)
На няколкостотин метра северно от гара Тъжа и на 2 км по
отклонение на магистралата София — Бургас се намира с. Тъжа
(2148 ж.). То е скътано в подножието на планината в северозападния
ъгъл на Казанлъшкото поле. Навлизането на север в планината се
улеснява от планинското шосе (над 25 км), което води до изворната
област на р. Тъжа в м. Смесите. В селото има машиностроителен
завод и текстилен цех.
От Дома на културата се поема по една от улиците на запад.
До училището и голяма чешма се завива на север. Зад последните
къщи пътят минава източно от друга голяма чешма. Зад нея се вижда паметен знак. Той сочи мястото, от което на 8 септември 1944 г.
тъжанският отряд „Марко Чернев" се съсредоточава за завземане на
с. Тъжа и близките селища. По-нататък шосето е трасирано между
пасища, малки овощни градини и лозя. Достигне ли планинските
подножия, то завива на запад. Подминава се борова гора. При втора
борова гора (1 ч) се тръгва вдясно и на северозапад. Започва стръмно
изкачване по южните планински склонове. Добре очертана и маркирана пътека преодолява опороен терен и пресича завой на шосето.
По-нагоре се върви из ниска дъбова и габърова гора и се пресича
за втори път шосето. След него трябва да се внимава да не се направи отклонение от маркираната пътека из гъстата ниска гора. Още
по-нагоре се навлиза под сенките на стара дъбова гора. Пътеката се
прехвърля за трети път през шосето, пресича по брод Равнецка вада
и извежда по наклонено пасище. Със значително по-малък наклон се
върви по диагонал нагоре покрай единични дървета
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и храсти. Вдясно отново се вижда шосето. До него има горска постройка в м. Голяма Папратлива. Пътеката се съединява с шосето.
Маркировката е поставена по крайпътни дървета. Завива се на север,
минава се през дола Енкина вада, после се кривва на запад и отново
на север. На това място се отделя тесен път до белеещата се х. Русалка (1 ч, общо 2 ч). Хижата е разположена на просторната поляна Средочето. Има капацитет 60 места. Строежът й е завършен през 1981 г.
Водоснабдена е и е електрифицирана. Нейните околности предлагат
голямо разнообразие от красиви местности и исторически обекти.
След х. Русалка пътят пресича по мост р. Светишка вада и
със завой на запад се изкачва до най-високите части на дългото пасище Светица. До шосето се вижда голяма кошара и чешма. Западно от
пасището Светица пътят завива на север и е прокаран по хоризонтал.
Подминава се чешмата Сладката вода и се приближава скалистата
долина на Бабска река. Отдалеч се вижда бялата лента на Бабското
пръскало, високо 54 м. Зад моста на реката е малкият паметник, сочещ мястото, където през август 1943 г. Тъжанският отряд устройва
засада на идващата от с. Тъжа полицейска колона. Следва леко изкачване на запад и след остър завой на север шосето отново е трасирано
по хоризонтал. В м. Лукът то се разклонява. Левият път слиза край
защитения природен феномен Пиростията (Каменната тринога) към
дъното на тъжанската долина и свършва близо до водослива на Кадемлийска река. Десният път се изкачва на горист хребет, по който
са построени няколко малки бази за отдих и туризъм на предприятия от Стара Загора и Казанлък (м. Голяма Равня). Средното шосе е
най-широко. Продължава се по него на север почти по хоризонтал.
То описва няколко завоя ниско под м. Голяма Равня (1,30 ч, общо
3,30 ч), прекосява скалисти чукари, извива през дола Калния поток и
прави остър завой надясно през просека в скалите. Срещу нея малка
полянка носи името Хайдушко хоро. След 300 м са постройките на
г.п. Ставата колиба (4,20 ч). Шосето из прохладната букова гора,
прошарена от стройни ели, се извива през дол със студен извор. Вдясно от шосето по стръмния склон се появяват бели варовикови пластове. След остър завой на североизток погледът остава прикован
от внушителната гледка на Кадемлийското пръскало. Неговите води,
разделени на два ръкава, скачат през отвесни гранитогнайсови стени
от 72 м височина. Водопадът е обявен за защитен природен обект.
Все на север почти по хоризонтал с едва личащ наклон се
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върви по шосето по източната страна на долината на р. Тъжа. Нейният шум постепенно се усилва. Преди притока й Пашовско дере
в реката се вливат водите на голям извор, който туристите наричат
„втория извор на Тъжа". През отвесните канари на м. Ганьов камък,
край останките на опожарените от партизаните Калоферски стружни
и м. Дядохристов гроб се излиза на просторната м. Смесите (5,20
ч). Тя се нарича още Лъката, Петоречието, Манастирчето. Тук са постройките на горското стопанство и базите за отдих и туризъм на
предприятия от Казанлък и Тъжа.
От м. Смесите на изток се отделя пътеката по билото към х.
Мазалат, на североизток е потокът Кръвенишко (Зеленишко) дере,
на север е Пожар дере. Тръгва се по маркировката на запад. Широката пътека от северната страна на р. Тъжа минава през м. Варницата, после през Татарско дере. Насреща се белее х. Тъжа. От южната
страна на реката се вижда нова мандра. По мостче се пресича реката
и се изкачва до хижата (40 мин от Смесите, общо 6 ч).
VIII.4.10. X. Тъжа — вр. Росоватец — х. Мазалат (3,30 ч)
За 30 мин от х. Тъжа на изток по плитката и широка долина на р. Тъжа се достига м. Смесите (маршрут VIII.4.9). Реката се
минава по мост. На югоизток започва стръмно изкачване по добре
очертана маркирана пътека сред смърчова гора и единични вековни
букаци. По опороен терен се завива на юг и в горната част на горския пояс се отправя на изток. Следи се стълбовата маркировка по
равното пасище Пашовица, разположено над Гърмящата гора. До вр.
Росоватец — най-високото място на маршрута, се налага на няколко
места да се пресичат завои или да се минава близо до планински път.
В източния край на равната Пашовица се изправя стръмен тревист
планински склон. Северно от него към Зеленишко дере са изворите
Деветте кладенци. Изкачва се склонът до върховата му част Кръста,
разположена на вододелното било. Следва завой на маркировката на
североизток и зад просторна седловина — отново на изток. С лек
наклон се преодолява второ открито възвишение. Минава се до паметната плоча на дядо Филю Миленовски, водач на въстаници от
с. Кръвеник, съсечен от турския ятаган на 17 май 1876 г. Мястото се
нарича Гроба (1,50 — 2 ч).
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Продължава се по просторно пасище по заобленото било
на Балкана. На север се виждат многобройните гънки на Средния
Предбалкан с десетки селища сред тях. На юг зад долината на Кадемлийска река се издига Голям Кадемлия — вторият по височина
връх в Стара планина. На югоизток се вижда седл. Чимколиба — съединително звено между масива Триглав от юг и главното вододелно
било от север. Маркировката минава през превала до вр. Росоватец
(2,10-2,20 ч). (Лятно време след стопяване на пряспата в лавинния
улей от южната му страна може да се мине по пряка пътека през този
улей и да се излезе на източния склон на върха.) Следва леко слизане
по просторно пасище, прошарено с хвойнови храсти, и след 25 мин
(общо 2,35—2,45 ч) се наближават двете Пеещи скали. Те са защитен
природен обект. Съществува стръмна и опасна пътека, която слиза
по първата Пееща скала до процепа между двете скали. По-безопасно е да се мине вляво и от север преди скалите по едва очертаваща се
пътечка. Тя слиза през ниски хвойни, съединява се с основната пътека и довежда на седлото между Пеещите скали и Безименния връх.
Северният му склон зимно време е лавиноопасен, затова трябва да
се следи маркировката по билото. Лятно време Безименния връх се
траверсира от север. Пристигне ли се на следващата седловина, лятната пътека се прехвърля от южната страна на билото. С поредица от
криволици по каменист терен и стръмни тревисти пасажи тя слиза до
букова гора. В нея пътеката е много стръмна, измита от дъждовете
и е наложително да се внимава. Прекосява се полегатата буренясала
поляна Бял кладенец и отново в букова гора с плавно изкачване по
равна пътека се излиза на вододелното било при х. Мазалат (общо
3,30 ч). При снежна покривка или поледица по пасищата и скалите
на южните планински склонове между Пеещите скали и хижата (м.
Седемте дерета) движението е задължително по билната маркировка.
X. Мазалат е построена през 1936 г. източно от красивия вр.
Вълча глава в м. Мандрището. Разполага с 96 места. Водоснабдена е
и е електрифицирана.
Маршрутът е част от похода Ком — Емине.
VIII.4.11. М. Лъгът — х. Мазалат (3 ч)
На юг от гр. Севлиево по долината на р. Росица до м. Лъгът
е прокарано шосе (35 км). По него сутрин и след обяд се движат
автобуси. М. Лъгът се намира северно от би206

лото и х. Мазалат на водослива на реките Росица, Багарещица и
Зелениковска. Сега тук има малко курортно селище от ученически
лагери, почивни станции, магазин, открит плувен басейн, спортни
площадки. От курортното селище нагоре води стръмен почвен път
(14 км) до х. Мазалат, но той е доста обиколен.
В южна посока от м. Лъгът се тръгва по камионен път край р.
Росица. За 15 мин се достига водосливът на р. Росица с р. Багарещица. Маркираната туристическа пътека тръгва стръмно нагоре по вододелния им рид. Върви се на югозапад през борова, а после из стара
букова гора. Траверсира се по диагонал с доста криволици североизточният склон на двойния вр. Пишманите. Минава се край Ловната
чешма (45 мин). Нагоре и на югозапад с голям наклон се описват поредица серпентини. Достига се разкаляната м. Солна (1,45 ч). Западно от нея над гората се извисява вр. Ганьов чукар.Пътеката напуска
вододелния рид между реките Росица и Багарещица, с малък наклон
подсича за 30 мин вр. Пишманите и се изкачва на планинския хребет
южно от вр. Ганьов чукар (2,15 ч). В южна посока продължава да се
набира височина. За 30 мин се достигат няколко скалички (2,45 ч),
наричани „15 минути", тъй като до х. Мазалат остават точно толкова. Близо до това място надолу към долината се спуска Говежди рид.
Туристическата пътека спохожда в буковата гора един от изворите
на р. Росица, на югоизток извежда над горския пояс и по стръмна
поляна спира на билото до х. Мазалат (общо 3 ч)
VIII.4.11. С. Габарево — х. Соколна — х. Мазалат (7 ч)
Село Габарево (1916 ж.) е разположено в западната част на
Казанлъшкото поле, южно от старопланинския масив Триглав. То е
гара на задбалканската линия. През него минава магистралата София — Бургас. С построяването на х. Соколна селото се превърна в
оживен изходен пункт към планината.
В северозападния край на селото при гарата от асфалтираното шосе на север се отделя широк камионен път. Той минава през
линията и се отправя на север към планината. Върви се между ниви,
просторни овощни градини и лавандулови насаждения. Те свършват
до помпена станция. На север пътят
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е прокаран по високия източен бряг на р. Соколна из нискостеблена
дъбова гора. Излезе ли се на пасище, до самото подножие на планината се виждат говедарник с чешма и две дървени къщички до
гората. От тях (1 ч) на запад повежда маркирана пътека. Тя бързо
завива на север по опороен терен западно от гористо възвишение и
с поредица от завои се изкачва под сенките на дъбова гора. Излиза
се на равно място с кът за отмора. Продължава се по пътеката на
северозапад. Преодолява се стръмнината Белия пясък и се достига
втора заравненост в гората с дървена пейка. Зад нея по тясна пътечка
може да се слезе до близкото Дядогьчово кладенче. След, пейката по
стръмен терен се излиза високо на тесния вододелен хребет между
р. Соколна от запад и Коритски дол от изток. На равна площадка има
пейка. Наблизо са развалините на средновековна крепост. На север
се открива скалистата долина на р. Соколна. Пътеката с увеличаващ
се наклон продължава да криволичи по канаристия хребет из ниска
широколистна гора. Тя извежда на друга наклонена камениста площадка с много балканска чубрица, прави остър завой над бездната и
се покатерва към Равната скала (45 мин) — средата на изкачването от подножието на планината до х. Соколна. Зад скалата на малък
участък пътеката е сравнително по-равна, а след това пак криволичи
нагоре. До един от поредните завои вляво и на северозапад се отделя
тясна пътечка към дъното на долината и партизанската землянка
на отряд „Марко Чернев" в Каменливия улей. Над това разклонение
основната маркирана пътека извежда в стара дъбова гора на по-равен терен. На изток от хребета зад сечище са гънките на Коритски и
Средния дол и Орешака. В ниското се зеленее равното пасище Волска поляна. Пристига се на горска седловина на тесния хребет. Под
сенките на стари дъбове има пейки. До х. Соколна остава кратко изкачване. Пътеката проследява билото на хребета и преминава по източния му склон. Не след дълго се прави завой в плитък дол, повива
се на изток, излиза се наблизо на друг хребет и по неговата билна
част, заета от дълга поляна, на серпентини се стига до х. Соколна (45
мин от Равната скала, общо 2,30 ч).
Хижа Соколна е построена в м. Сливката по югоизточните
склонове на масива Триглав. Тъй като се намира по наклонени пасища над горския пояс, нейната бяла сграда се вижда от Казанлъшкото
поле — и от шосето, и от влака. Разполага с 43 места. Това е бивш
заслон, преустроен като хижа през 1984 г.
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Калофер — паметникът на Христо Ботев

Поглед към връх Ботев от връх Голям Кадемлия

Хижа Русалка

Пеещите скали

Хижа Соколна

Връх Исполин

Из резервата „Соколна"

Равната гора

Паметникът на свободата

Паметникът на Хаджи Димитър

Поглед към Шипка и Бузлуджа

Шипченският проход

На север от х. Соколна пътеката превежда по стръмна поляна, промушва се през хоризонталните бели скали Каменна ограда
и извежда на разлато високопланинско пасище. От него, както и от
хижата, се открива неповторима гледка към Казанлъшкото поле, селищата в него, към ниската верига на Сърнена гора. На югоизток
блестят водите на яз. Георги Димитров. Далеч на юг и югозапад на
хоризонта при хубаво време отчетливо се виждат по-личните върхове на Родопите, белее се гребенът на Пирин, ясно изпъква грамадата
на Рила с балканския първенец Мусала. От пасището все на север се
достига вековна букова гора. От източната страна на вододела между
реките Соколна и Кюйдере разширилата се пътека леко слиза на седл.
Празното място (30 мин). Оттук се откриват незабравими гледки
към грамадата на Зли връх (Мазалат) и на източните му склонове,
раздрани от лавинни улеи и скални ръбове. Наблизо е красивата м.
Пощата с причудливо извити, почти отвесни изумрудени тревни ивици и скални зъбери.
От седловината на север широката пътека пак се прехвърля
от източната страна на вододелния хребет и с незначително изкачване през вековна букова гора извежда на открито по просторните
пасища в долината на р. Кюйдере. Заобикалят се овчарски кошари и
се излиза между върховете пасища Синаница от изток и Гьолтепе от
запад. Завива се на северозапад по главния вододел на масива Триглав. Скоро се излиза по пасищата при локвите на вр. Гьолтепе (1,30
ч от х. Соколна). Право на запад се траверсират северните каменисти
склонове на вр. Тънастепе и за 30 мин се слиза на седл. Киминчето
между този връх и съседния двехилядник Зли връх (Мазалат) — 2
ч от х. Соколна. От седл. Киминчето добре личаща надалеч пътека
право на юг траверсира западните склонове на р. Соколна и през м.
Белите камъни слиза в Казанлъшкото поле към селата Търничени и
Габарево. От тази възлова седловина пътеката към х.Мазалат продължава с остър завой надясно и на север. Слиза се от източната
опороена страна на тесния хребет Тънката рътлина. По-надолу пътеката е трасирана по билото на хребета. Върви се надолу по пасище.
Влезе ли в стара букова гора, пътеката започва с десетки серпентини
да слиза стръмно към р. Габровница. Преминава се смърчова гора и
се стъпва на широк трупчийски път. Надясно по него се прехвърля
по мост р. Габровница (3,30 ч от х. Соколна). Продължава се право
нагоре северно от моста. Пътеката е очертана по тесен и стръмен рид
и се нарича Кривата пътека. Разстоянието до хижата не е повече от
2 км, но се
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изминава за около 1 ч (4,30 ч от х. Соколна, общо 7 ч).
През юли и август по този маршрут може да се преминава
само с разрешение от охраната на едродивечовия резерват.
VIII.4.13X. Мазалат — х. Партизанска (4 ч)
Маршрутът обхваща част от билото на Калоферска и Шипченска планина и е включен в похода Ком — Емине. От х. Мазалат се
тръгва на изток по черния път, който идва от север откъм курортното
селище Лъгът. Минава се край пресъхналата Синя локва и се слиза
на тревиста седловина. Пътят се изоставя и се продължава вдясно
към насрещния горист вр. Мали Бухал. Широката маркирана билна
пътека траверсира върха почти по хоризонтал от северната страна
на билото през стара букова гора. На места тя е разкаляна дори и
в най-сухото лято. Постепенно се завива на изток-североизток, подсича се и острият вр. Бухала, чието открито теме прозира вдясно
между дърветата, и се излиза на открито при седловина източно от
върха (1 ч). По-нататък пътеката е прокарана на север източно от
гората. Тя траверсира западните тревисти склонове на продълговатия заоблен вр. Корита. Достигне ли северния му склон, пътеката
рязко завива на изток и слиза по наклонено пасище край чешмата
Корита (общо 1,30 ч). Местността е подходяща за строеж на малка
хижа или заслон. Покрай дълга кошара се достига източната част на
поляната. Чувствително разширената пътека отново навлиза в букова
гора и слиза на североизток. Прокарана е от южната страна на вододелното било. Между върхарите на млада смърчова гора на югоизток
се вижда изворната област на р. Лешница. От север се издига вр.
Мезева локва, покрит с вековна букова гора.По пътеката с лек наклон се слиза, завива се на изток и се преминава през гъста смърчова
гора. Скоро се излиза източно от нея на равно пространство, заето от
единични букаци и млади иглолистни насаждения. Тази част на плоското вододелно било се нарича Равна гора. Често теренът е разкалян. На изток се преодолява ниско разлато възвишение и се слиза на
седл. Новия Крачан (общо 2,30 ч) — превала на Ясенския проход. На
юг има горски разсадник с няколко постройки. Асфалтиран път се
спуска край тях в долината на р. Лешница към Казанлъшкото поле.
От северната страна на седловината е ведомствената х. Партизанска
песен (22 места). На северозапад по северните склонове на пла210

нината също води камионен път към историческата Осеникова поляна и партизанската землянка, където са убити Митко Палаузов, майка му Ганка Палаузова и още четирима партизани. Разстоянието по
пътя дотам се взема за, 1,40 ч.
На източната страна на седловината се намира малък паметник. Той сочи мястото, където на 9 март 1944 г. Габровско-Севлиевският отряд води успешно сражение. С изкусно устроена засада партизаните разбиват преследващата ги голяма жандармерийска част.
Маршрутът продължава на изток по асфалтираното шосе за Габрово.
С леко изкачване се излиза на следващата седловина по билото —
Беседката. От север на шосето е ведомствената х. Девети март (30
места). Маркираната билна пътека завива надясно и на юг-югоизток
по гористото било. По-добре е обаче да се продължи по шосето от
източната страна на билото. След няколко минути то се изоставя и се
тръгва вдясно до събирателен пункт за билки. От него се продължава
вляво и на юг. Вилната пътека се изкачва стръмно по северозападния
склон на Черни връх. Наближи ли се върхът, пътеката продължава
по хоризонтал по западния му склон. Далеч на запад зад гористите
дебри на долината на р. Лешница и рида Габаревски балкан прозира масивът на Триглав с неговите двехилядници Зли връх, Пиргос и
Малък Кадемлия. Навлиза се в смесена гора от бук, смърч и дъгласка
ела от източната страна на билото. С приятно слизане и завой на изток се пристига на просторната поляна Узана (Вътрополска поляна).
В околността е предвидено да се строи нова голяма туристическа
хижа. По асфалтираното шосе, идващо от Габрово, се върви в югоизточна посока до голяма чешма, изградена сред смърчове и скални
балвани. Зад чешмата по постлана с плочи алея през плитко долче се
стига до х. Партизанска (1,30 ч от прохода, общо 4 ч). Построена е
през 1940 г., надстроена през 1959 г. Има 70 места. В бившата спалня
№ 1 на първия етаж на 6 януари 1944 г. бойците от Габровско-Севлиевския отряд полагат тържествена партизанска клетва. Сега стаята е
превърната в музеен кът
Узана е историческо място. От Казанлъшкото поле се изкачвал из планината оживен конски път, който прекосявал обширната
поляна и слизал в Северна България. Известен е с името Химитлийска пътека (по старото име на с. Ясеново). През средновековието по
него се движели на север керваните от крепостите Амзонов копак и
Момина поляна. По Узанската поляна са намерени боен шлем, върхове от стрели,
211

парчета от меч. По-късно планинските дебри били свърталище на
хайдути. През лятото на 1867 г. от изток на запад минала четата на
Панайот Хитов. През 1868 г. Хаджидимитровата чета излязла на билото на Балкана в района на Мезева локва и Крачана и минала през
поляната на изток към Бузлуджа. Точно по коледните празници на
1878 г. през Узана преминала Дясната колона на ген. Скобелев. В окрайнината на вековната букова гора руските полкове и опълченските
дружини бивакувала в големите снегове и по склоновете на вр. Исполин се спуснали към с. Ясеново и с. Шейново на победен щурм.
Сега Узана е оживена зона за отдих на населението от Габровски и Старозагорски окръг. Освен х. Партизанска тук е хижата
на БПС (33 места), има ресторант и спалня (40 места), много почивни станции и ведомствени хижи. През лятото околностите са пълни
с малини, къпини, ягоди, различни билки и гъби. Зиме действуват
четири ски-влека, устройват се спортни празници и състезания по
ски, ски-ориентиране, туристическо ски-рали. На Узана през лятото
на 1979 г. се проведе Петият национален събор.

VIII. 5. Шипченска планина
Шипченска планина е най-късият и най-тесният, сравнително нисък дял на
Средна Стара планина. Западната граница е очертана по долината на р. Лешница, превала на Ясенския проход (м. Новия Крачан) и на север по долината на р. Левичарка.
Източната граница е по долината на Енинска река, притока й р. Камещица, безименната седловина на билото западно от вр. Атово падало и на север по дола Сапатовец —
начален поток на р. Янтра. Северната граница е по р. Паничарка, през яз. Смирненски
и завоя на р. Янтра южно от Габрово. Южната граница е по северната периферия на
Казанлъшкото поле.
Билото на Шипченска планина е заоблено и заравнено. Заето е от просторни пасища или стари букови гори. Северните склонове са къси, стръмни и гористи,
а южните са с по-голяма дължина. Обикновено те са обрасли с дъбови, габърови и
нови иглолистни гори. От м. Новия Крачан билото на югоизток постепенно се издига
през Черни връх и вр. Черна могила и достига най-високата си точка (1524 м) при
вр. Исполин — първенеца на Шипченска планина. На изток следва понижение към
долината на р. Варовита, след това издигане при вр. Малуша и ново понижение при
Шипченския проход. Източно от него след вр. Шипка (1328 м) билото отново се издига при вр. Бузлуджа (1441 м) и вр. Атово падало. На север от билото извират малки
потоци — леви притоци на р. Янтра — Паничарка, Зеленишка река, Козя река, Сивек,
Бялата река, Еловица. На юг по-големи леви притоци на р. Тунджа са Лешница, Голяма, Средна и Крайна Варовита, Крънска река.
От древността Шипченска планина с малката си надморска височина била
вървище на различни народи. По южните й склонове са запазени останките
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на стари крепости в м. Амзонов копак, Момина поляна, Голяма Градищица, Градовете
и Калето. От няколко години археолозите чрез системни проучвания разкриват тайните на Калето и Градовете (северозападно от с. Крън) с надеждата да намерят мястото
на средновековния Крунос — седалище на Тертеровци, на деспот Елтимир, център
на Крънската хора (област). По южните планински склонове личат четири трасета на
стари пътища, които до новата х. Бузлуджа се събират във Верейския друм. Те осъществявали връзката със земите на Мизия и Дунав.
През османското иго тази част на Балкана била убежище на много хайдушки чети. През лятото на 1867 г. от изток на запад една след друга минали четите на
Панайот Хитов и Филип Тотю. На следващата година Хаджидимитровата чета дала
последно сражение с османските потери. В него паднал убит и легендарният войвода.
В продължение на няколко месеца през лятото, есента и зимата на 1877 г. на Шипченския проход българските опълченци и няколко полка руски богатири отбивали
яростните атаки на корпуса на Сюлейман паша и решили в значителна степен изхода
на Освободителната война. В първите дни на 1878 г. Дясната колона на ген. Скобелев
преодоляла чрез истинско Суворовско форсиране старата Химитлийска пътека и като
лавина се спуснала на юг от Балкана към Шейново, за да ликвидира укрепения лагер
на Вейсел паша и да отвори пътя на руските войски към Босфора.
На 2 август 1891 г. на Бузлуджа под ръководството на Димитър Благоев
се провежда Учредителният конгрес«на БСДП., През 1925 г. по северния склон на
Шипченския проход падат убити трима антифашисти. Преди това Шипка взема дейно участие в Септемврийското въстание. През 1934—1935 г. под вр. Висока могила
източно от Бузлуджа Енинската нелегална чета се устройва в землянка. През 1944
г. народните партизани използуват за бази туристическите хижи Бузлуджа и Узана.
Те водят сражения на Бузлуджа, в м. Варниците и Равната гора. Партизански бази са
устроени северно от м. Момина поляна и североизточно от с. Енина.
Обхождането на туристическите обекти и историческите местности се улеснява от шосето през Шипченския проход, панорамното шосе от с. Крън през х. Бузлуджа до превала на Шипченския проход и шосето от Габрово до м. Узана, както и
от планинските пътища по долините на реките Голяма Варовита, Крънска, Янтра и
Лешница.
Построени са следните туристически обекти: ведомствените хижи Девети март (с капацитет 30 места) и Партизанска песен (22 места), туристическият
комплекс Узана с х. Партизанска (70 места), ресторант и спалня (40 места), хижа
на ЦС на БПС (33 места) и още няколко ведомствени хижи с по над 40 места, хотелресторант на „Балкантурист" на Шипченския проход (35 места), ведомствените хижи
на ЦС на БПС Орлово гнездо и Теменуга (общо със 130 места), двете хижи Бузлуджа
(120 места), ведомствената хижа Здравец (72 места).
От север изходни пунктове за Шипченска планина са Габрово, кв. Етър, кв.
Ябълка. Откъм Казанлъшкото поле изходни пунктове са селата Голямо Дряново, Ясеново, Шейново, Крън, Енина и гр. Шипка.
В административно отношение Шипченска планина попада в Габровски и
Старозагорски окръг.
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ч)

VIII.5.1. Гр. Габрово (кв. Смирненски)— х. Партизанска (4

Габрово (84 000 ж.) възникнало в средата на османското иго
като занаятчийско средище. По време на Възраждането бил голям
културен и просветен център. Населението му взело дейно участие
в националноосвободителното движение. След Освобождението се
развива като селище с голяма и разнообразна промишленост. Сега в
окръжния център е силно развита текстилната, електротелферната,
приборостроителната, обувната, хранителната индустрия и др. Забележителности в Габрово са къщата музей на най-малкия партизанин
Митко Палаузов (от 100-те национални туристически обекта), Музеят на хумора и сатирата, Музеят на просветното дело в Априловската гимназия. Наблизо са архитектурно-етнографският резерват „Етър", историческият Соколски манастир и др. Има няколко
първокласни хотел-ресторанта. Източно от парк „Градището" в кв.
Борики се намира х. Борики (40 места). Използува се като център на
спортното ориентиране.
През почивните дни от автогарата в Габрово до м. Узана се
движат няколко пъти дневно градски автобуси. В останалото време
се използуват градските автобуси до кв. Смирненски, както и автобусите до кв. Зелено дърво или училище „Тота Венкова".
От автобусната спирка в кв, Смирненски се тръгва по асфалтирано шосе. Минава се край няколко предприятия и по Хаджицоневия мост се пресича Козя река (Козящица). Завива се на юг. След
дълъг обществен гараж на югозапад се отделя стар коларски път
по полегат рид. Маркировката за х. Партизанска е по него. С много
криволици пътят постепенно се изкачва сред ливади и овощни градини. Подминават се махалите Стомонеци и Малуша, които остават
вляво по планинския склон. На юг като стена се изправя стръмната
гориста снага на Балкана. Постепенно пътят става по-равен, обикаля
най-горните къщи на кв. Зелено дърво и при продълговата седловина
се съединява с асфалтираното шосе към хижата. По изминатия дотук рид и в околните махали през есента на 1877 г. били биваците и
позициите на опълченските дружини, охранявали десния фланг на
Шипченския проход срещу обходни нападения.
След съединяването на маркирания коларски път с шосето (2
ч) се продължава по него на югозапад. Вляво остава учили-
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щето „Тота Венкова". След него шосето достига стръмен и горист
планински склон, по който описва поредица серпентини. Вляво на
изток е м. Суходола. За да не се заобикаля, се продължава по широка
маркирана пътека. С различен наклон из букова гора тя пресича в
м. Локумите серпентините на шосето и извежда високо горе в планината при последния му завой. Продължава се на юг-югозапад по
шосето и се минава край базата на ПКСС с голяма чешма пред нея
(м. Дядо Герги). Нагоре по склона се вижда стръмна просека за скиписта и линия на влек. Наблизо шосето има отклонение надясно и
на запад към ведомствените хижи Девети март и Партизанска песен
и Ясенския проход. Все напред с едва забележим наклон нагоре се
излиза в северната окрайнина на Узана. До шосето вдясно има голям
паркинг. По западната окрайнина на поляната шосето приближава
голямата чешма и алеята до х. Партизанска (2 ч, общо 4 ч).
VIII.5 2. X. Партизанска — Шипченски проход (2 ч)
Билният маршрут из Шипченска планина (част от похода
Ком — Емине) от х. Партизанска продължава на изток с полегато изкачване край ресторанта й една от ведомствените хижи, като проследява окрайнините на гората. С плавна дъга на югоизток и по-нагоре
на юг се върви по няколко успоредни пътеки из просторно пасище. В
най-високата част на билото се минава западно от белите варовикови
канари на връхчето Марков стол. При горска седловина камионен път
се отправя на югозапад към разположената на висока равна поляна
Черна мандра с малка ведомствена хижа. До голяма табела на седловината, сочеща границата на едродивечовия ловен резерват „Мазалат", започва слизане на югоизток по камионен път в долината на
р. Голяма Варовита. На няколко места неговите завои се съкращават
по маркирана пътека из сечище с много малини и ягоди през лятото. Достига се отново камионният път, прокаран край коритото на р.
Голяма Варовита. Околната местност се нарича Шадраваните — от
бликащите наблизо извори. Северно от съединяването на пътеката с
пътя се вижда горска постройка и чешма. На югоизток по мостче се
минава реката и се продължава съм Шипченския проход. Пътеката
превежда из суходолие в стара букова гора. Наклонът е значителен.
След не повече от 200 м се излиза на равна площадка в гората. Оттук
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ровката води по диагонал нагоре и на североизток, докато изведе на
стръмно пасище (1 ч). Тук е средата на маршрута. Право на изток
отново се влиза в гора и със серпентина в каменист терен се изкачва
високо на вододелното било. Продължава се по равен коларски път
на изток-югоизток под ниското скалисто било. Той извежда на просторните пасища по вр. Малуша и подсича в източна посока северните
му склонове. При хубаво време е интересно да се мине вдясно точно
по вододелното било, като се следи стълбовата маркировка. Най-високото място на вр. Малуша е заето от голямо тревясало землено
укрепление — един от редутите на Сюлейман паша и по-късно — на
Вейсел паша, за атака от запад на Шипченските позиции. Добре личат валовете и рововете на това укрепление, основите на дървените
постройки. Слиза се полегато по пасището на изток-североизток от
върха. Често из тревата се намират шрапнели, руски обли куршуми,
турски медни гилзи. В източното подножие на Малуша коларският
маркиран път е прокаран по тясното вододелно било. Източно от
седловинка започва обхождането от юг през гората на Зеленото възвишение. По него също личат на много места окопи и основи от дървени бараки от времето на Освободителната война. Подминава се от
юг през Кралимарковата гора последното връхче преди Шипченския
проход — Волинската височина, наречена по името на 53-и пехотен
Волински полк.
По източния стръмен открит склон на Волинската височина
с една серпентина се пристига на асфалтиран паркинг. На югоизток
асфалтирано шосе извива от югоизточната страна на Централната
батарея (височината също се нарича Волинска). Минава се зад хотел-ресторанта на „Балкантурист" и се спира на превала на Шипченския проход (2 ч общо). Около проходното шосе има магазини,
закусвални, павилиони за хранителни продукти и сувенири. Северно
от хотел-ресторанта на първото възвишение е Централната батарея,
а зад нея на вр. Шипка е Кръглата батарея с командния пункт на
ген. Столетов и реставрирана войнишка землянка. Северно от тази
батарея покрай стария път личат правоъгълните основи на десетки
землянки.
Шипченският проход е старо вървище на народите. Поради
своята малка височина в сравнение със съседните проходни седловини той бил използуван още по времето на траките. В района на днешния хотел-ресторант имало римска и средновековна пътна станция.
През османското иго на същото място била построена стражница.
През XIX в. оттук минали
216

емисар и по-късно маршал Хелмут Молтке и френският геолог Ами
Буе (1837 г.), славистът Виктор Григорович (1845 г.), географът Хайнрих Барт (1862 г.), унгарският пътешественик Феликс Каниц (1871
г.) и след 1878 г. — историкът Константин Иречек.
Обвеяният с бойна слава проход е свято за българите място.
Тук през 1877—1878 г. най-добре проличават здравите връзки между
българи и руси. За увековечаване на Шипченската бойна епопея през
1934 г. на вр. Шипка (Св. Никола) е открит големият Паметник на
свободата, който е едновременно и костница на загиналите руси и
българи. Югоизточно от историческия връх се издига малко по-ниският чукар Орлово гнездо, свързан също с кръвопролитните боеве.
До паметника има павилион за сувенири, картички, пътеводители и
др. Там се намира печатът за 100-те национални туристически обекта. Ежедневно има дежурни екскурзоводи. (При лошо време и през
зимата печатът е в павилиона долу на прохода, а екскурзоводите са
в постройката на Националния парк-музей „Шипка—Бузлуджа" източно от павилиона).
VIII.5.3. Шипченски проход — х. Бузлуджа (2,30 ч)
От превала на Шипченския проход се тръгва на изток по панорамното шосе към Бузлуджа (11 км). То заобикаля от север скалистия ръб, върху който са Стоманената батарея и Големият руски
паметник, издигнат за прослава на победите при Шипка и Шейново. Над острия завой по скалите расте рядкото цвете силивряк. Добре е завоите на шосето до ниската седл. Копаците да се пресекат
през Стоманената батарея. Малко след прохода се отбива по дясното
шосе, което води до Стоманената батарея и завива към вр. Шипка.
Преди батареята от север е Руското гробище на загинали офицери и
войници през Освободителната война. От Големия руски паметник
и Стоманената батарея се открива красива гледка на изток към седл.
Копаците, ведомствените хижи Орлово гнездо и Теменуга, гористите
върхове Демирска могила и Малък Търсовец, по които били разположени батареите на Сюлейман паша. На юг се вижда равното Казанлъшко поле с Казанлък и десетки села в полето, с блестящите води
на яз. Георги Димитров. На изток по наклонена поляна се слиза на
изоставения стар път за Бузлуджа. По него се излиза на асфалтираното шосе. То прекосява на изток най-високите части на седл.
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Копаците. Достигне ли се букова гора, на североизток се отделя широка маркирана пътека. По нея първоначално със значителен наклон
из буковата гора нагоре се описва дъга на изток, пресича се просека
на ски-писта и се продължава с леко изкачване из гората. На няколко места личат вдлъбнатини от турски землянки и укрепления. Вр.
Демирска могила се траверсира по хоризонтал от север и с полегато
слизане се достига на дълга седловина асфалтираното шосе (1 ч).
Източно от седловината вляво от шосето се отделя пряката
туристическа пътека. Тя криволичи нагоре из гората и извежда на вр.
Малък Търсовец. Бурени са обхванали голяма артилерийска позиция.
Това е т. нар. от русите Девятиглазка — деветоока турска батарея.
Руските артилеристи от вр. Шипка още с първите снаряди успели
да пръснат едно от оръдията. Точният огън не дал възможност на
неприятеля да използува тази позиция през най-ожесточените августовски боеве. Пътеката продължава по хоризонтал из гората. В околността Габровско-Севлиевският отряд след няколкодневна обиколка
из заснежения Балкан (след сражението на Бузлуджа през януари
1944 г.) води престрелка с жандармерия. Южно от билото на шосето
има паметник. Маршрутът постепенно слиза по гористото вододелно било на изток. Излиза се на продълговатата седл. Варниците. От
това място през 1868 г. от ядрото на Хаджидимитровата чета на североизток се отделили 14 ранени четници, които минали от северната
страна на Бузлуджа. Те чули голямата престрелка и продължили към
уговорения пункт Агликина поляна. По асфалтираното шосе се изкачва по югозападните подножия на Бузлуджа край изоставена кариера (общо 2 ч). Завива се с дъга на юг и се наближава седл. Предела,
заемаща най-високото място на Крънската поляна. Преди Предела
вляво от шосето се отделя туристическа пътека. С късо изкачване по
пасище тя извежда до внушителната скулптурна композиция, която
символизира единството в борбата на три поколения борци за народна свобода.
Източно от нея се вижда х. Бузлуджа. Наблизо е големият
паркинг с павилион за сувенири. Дълго стълбище се изкачва на вр.
Бузлуджа, където се издига Домът паметник на БКП. Изграждането
му започна през 1974 г. и се превърна в общонародно дело. Открит
бе на 23 август 1981 г. от др. Тодор Живков по време на тържествата
в чест на 90-годишнината от създаването на партията. Домът паметник изглежда като жертвеник, а 70-метровият пилон — като знаме.
На него са монтирани две рубинени петолъчки. Тържествената зала
има
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диаметър 60 м. На нейния купол са изобразени сърп и чук с интернационалния призив „Пролетарии от всички страни, съединявайте се!"
Във вътрешния кръг на залата на площ 550 м2 е изпълнена монументална композиция. От елипсовидните прозорци се откриват широки
гледки във всички посоки.
От паркинга се продължава вляво от шосето по павирана
алея. Тя навлиза в гората и за 30 мин довежда до старата х. Бузлуджа (общо 2,30 ч). Построена е през 1936 г. и има 33 места. Източно
от нея в горния край на бузлуджанската поляна се белее новата х.
Бузлуджа. Построена е през 1961 г. Има 87 места и всички удобства.
На северозапад и север от старата хижа се издигат три паметника,
които бележат подвига на три поколения борци за народна свобода.
На наклонена полянка в гората е паметникът на загиналите Хаджидимитрови четници и на техния легендарен войвода. Северно от него
по стълбище в иглолистна гора се изкачва до големия барелеф, сочещ мястото на Учредителния конгрес на БСДП. На югоизток друга
алея слиза на поляната до старата хижа. До гората е паметникът на
тримата партизани от Габровско-Севлиевския отряд, загинали на 25
януари 1944 г. На поляната между двете хижи е построена естрада с
художествена композиция, символизираща единството на борбата за
национално и социално освобождение.
На Бузлуджа има още редица исторически места и природни феномени. От югозапад откъм Казанлъшкото поле и Крънската
поляна тук се изкачва старинният Верейски друм. Източно от новата
х. Бузлуджа откъм Крън и Енина идва друго негово трасе. Двете се
събират в гората над хижата. Старинният път води на североизток по
вододелното било, при вр. Бедек го напуска и слиза в Северна България. Предполага се, че през 1190 г. византийският император Исак
Ангел избягал по него на юг към Константинопол след разбиването
на армията му в района на Трявна и Плачковци. В подножието на
Балкана южно и югозападно от Бузлуджа са руините на пет антични
и средновековни крепости. Реставрирани са две партизански землянки. Източно от новата х. Бузлуджа на 30 мин е землянката на
нелегалната чета на Петко Маналов от 1934—1935 г.
Северно от Бузлуджа във вековната гора е Хайдушкото кладенче, наричано още Хаджидимитрово. На северната бузлуджанска
поляна, в северозападния й край се намира ниска некрополна могила.
Тя сочи мястото на селище на траки скотовъдци. В понижението на
терена югозападно от могилата
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е понорът Черупката. На североизточния склон под Дома паметник
е скиорската писта, съоръжена със ски-влекове. Околните терени са
подходящи за лятно и ски-ориентиране.
В почивните дни от автогарата в Казанлък до Бузлуджа има
няколко автобуса. От разклона между с. Крън и гр. Шипка шосето до
Дома паметник на БКП е дълго 17 км.
Маршрутът е част от похода Ком — Емине.
VIII.5.4. Гр. Габрово (кв. Ябълка) — х. Бузлуджа (2,30 ч)
Най-близкият изходен пункт от север за х. Бузлуджа е кв.
Ябълка. Той е разположен в изворната част на долината на р. Янтра.
Отстои на 17 км от Габрово. Центърът на кв. Ябълка лесно се достига с автобусите от кв. Любово (разклона за Шипченския проход)
край Янтра през кв. Етър, Априлово и Шумели. Защитените от ветрове околни склонове са покрити с гори, овощни градини и ливади.
От кв. Ябълка се виждат скатовете на върховете Мъхченица, Бедек и
Атово падало. В красивите околности са ведомствените хижи Георги
Генев и Болшевик (в Предбалкана) и Здравец (в северните склонове
на Шипченска планина).
Тръгва се от площада, където е последната автобусна спирка.
Върви се по тясното асфалтирано шосе в югоизточна посока. Маршрутът е маркиран. Почти по хоризонтал край бълбукащите бистри
води на Янтра се подминават последните къщи. Асфалтираното
шосе свършва. На юг из дълбоката тясна долина води камионен път.
По източния склон из овощни градини се виждат къщите на мах. Къшлите. За около 1 ч се достига м. Сапатовец, откъдето на югозапад
от пътя се отделя маркирана туристическа пътека. Започва стръмно
и продължително изкачване към билото на планината. С поредица
серпентини се върви през просторно старо сечище, сега обрасло с
иглолистни насаждения и групи млади букаци. Стръмнината е голяма. За 50 мин се излиза на билото на тесен горист хребет (общо 1,50
ч). По хребета към кв. Ябълка на север слизат две маркирани пътеки
— едната обикаля през х. Здравец, а другата е пряка. Право на юг по
маркираната пътека леко се изкачва по хребета до седловина между
две гористи заоблени възвишения на старопланинското вододелно
било. Северният им стръмен склон е залесен с млади иглолистни
гори. От седловината се върви по камионен път все
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на юг с плавен наклон надолу към северната бузлуджанска поляна.
Най-ниското й място се нарича Царят. Вляво на североизток по билото се отделя пътеката от Бузлуджа за гара Кръстец. Между двете
пътеки се намира чешма и кошара с малка постройка. По асфалтиран
път се минава през паркинг, разклонението за Дома паметник и се
слиза при новата х. Бузлуджа (2,30 ч).
VIII.5.5. С Крън — х. Бузлуджа (3 ч)
Крън е едно от големите села в Розовата долина (3850 ж.).
Възникнало през османското иго. След Освобождението селището
започва да нараства, но истинския си разцвет бележи след Девети
септември, когато населението му се увеличава около 3 пъти във
връзка с промишления възход на Казанлък. Отстои на 6 км от Казанлък. Има редовна автобусна връзка. Край с. Крън има къмпинг и
мотел.
От западната автобусна спирка се тръгва по улица на север.
Наблизо се намира къщата музей на антифашиста ген. Цвятко Радойнов. Подминат ли се последните къщи на селото, се продължава
на северозапад по старото шосе за Шипка. Скоро то се съединява с
новия широк път. На това място шосето се изоставя и се продължава
на север през равно пасище към овощна градина и дълбоко всечената
в планинската гръд долина на Крънска река. В пасището се стъпва
на тревясал коларски път. Той превежда през черешова градина й се
съединява с панорамното шосе при неговия първи ляв завой нагоре
за Бузлуджа (40 мин). Като се следи маркировката, се продължава
на север из скалистата речна клисура. От изток в небесата се издигат отвесни варовикови скали с интересните скални групи Мечките
— защитен обект. Над тях са останките от средновековната крепост
Калето. От запад са скалистите местности Дяволската църква и Алтимир. Изоставеният камионен път е трасиран по западния бряг на
реката, по която се редят бързеи, прагове и вирове. Подмине ли се
чешма със студена вода, пътят пресича реката по т. нар. Дантелен
мост и завива надясно из долината на Малката река. Продължава
се на север по източния бряг на Голямата река до рампа за товарене
на трупи. Преди нея от западната страна на реката е базата за отдих
и туризъм на хлебозавода в Казанлък. На североизток е стръмният
горист дол Сукайна, а на
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северозапад е долът, слизащ от подножието на вр. Бузлуджа. Маркираната пътека се изкачва по тесния и стръмен вододелен хребет между тях. Тя тръгва полегато на североизток, минава през иглолистна
гора, завива на северозапад между вековни букаци и отново свива
на североизток. Достигне ли борова гора, пътеката завива по диагонал нагоре на северозапад и извежда точно по билото на хребета
(половината разстояние между началото на хребета и горния край на
гората към Бузлуджа). Пътеката описва серпентина в буковата гора и
отново излиза на хребета. Продължава се право нагоре по просеката
на телефонна линия. Не след много се навлиза във вековна букова
гора с бързо намаляващ наклон. Вдясно и източно от пътеката се
виждат ведомствената хижа на фабрика „България" — Казанлък, и
основите на бъдеща база за отдих и туризъм. Пътеката пресича тясна
асфалтирана алея, излиза от гората на бузлуджанската поляна и по
асфалтираното панорамно шосе се стига пред новата х. Бузлуджа
(1,20 ч от рампата за товарене на трупи, общо 3 ч).
VIII.5.6. С. Енина — х. Бузлуджа (2,30 ч)
Енина (3120 ж.) е старинно селище. Подножията на планината и нейните склонове са осеяни с местности, свързани t историята
на нашите земи още от древността. През античността и средновековието оттук на северозапад се изкачвало към планинското било едно
от трасетата на Верейския друм, а на североизток по вододела между
Енинска и Мъглижка река много добре е запазен старинният път към
Плачковци, известен като Енински проход. По време на петвековното османско иго селото запазило българското си население, както и
двете църкви. В него без прекъсване живели и творили местни книжовници. След Освобождението навлизането на капиталистическите
производствени отношения бързо пролетаризирали населението и то
прегърнало идеите на социализма. Ненапразно Димитър Благоев избира Енина за изходен пункт към Бузлуджа, за да учреди на 2 август
1891 г. с група „сеячи и апостоли" на социализма БСДП. По техния
път е очертан настоящият маршрут.
От автобусната спирка в центъра на с. Енина се тръгва по
маркировката и се излиза на североизток в подножието на планината. Започва изкачване по опороена пътека на север
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по залесен с борова гора склон източно от м. Бърдото. След няколко минути пътеката минава покрай чешмичка. Западно от нея има
пътечка към землянката и лобното място на няколко нелегални от
Енинската чета (1934—1935 г.). Пътеката описва няколко серпентини по стръмния склон и излиза източно от м. Обещин камък на възв.
Кръста (30 мин). От неговата заравненост на изток зад долината на
Енинска река се вижда възвишението с останките от голямата средновековна крепост Чилечето. Изкачването продължава на север-северозапад по по-полегат терен. За 25 мин (общо 55 мин) през смесена гора се излиза на второ по-равно място, удобно за почивка. На
северозапад се издигат скалните грамади на върховете Катуните. На
изток се вижда почти цялата планинска част от долината на Енинска
река с криволичещото по източните й стръмни склонове планинско
шосе. Над него по вододела между Енинска и Мъглижка река се редят на север Златьовица, вр. Саръяр, Габров рът, Драгулица. Продължава се по опороения стар коларски път с изтеглени завои нагоре и
на северозапад. За 20 мин се излиза на Катунски рид (1,15 ч). Пътят
го прехвърля чрез просека в ниски скали и продължава от западната
му страна. Върви се по хоризонтал и се прекосява буренясала поляна
с кошара и извор от юг до гората. Постепенно разширяващият се
коларски път отново започва да се изкачва, минава от запад и под
вр. Малък Катун през букова гора и извежда на стръмно пасище. От
него вече се вижда Бузлуджа. Коларският път извива на северозапад
към горния край на обширен дол. В него и над пътя са Търпановите
кладенчета. Излиза се на заоблен рид с ниски канари — м. Бялото
камъне (1,35 ч). Тук пътят се събира с други две трасета на Верейския друм — откъм Калето и източно от него. Със завой на север се
подсичат наклонени пасища и отново се навлиза в буковата гора по
западния склон на вр. Висока могила. Маркираният път извежда на
вододела на тесния хребет, който вр. Остра могила спуска на юг към
вр. Голям Катун, и след кратко разстояние по хоризонтал на север
започва да обхожда източния склон на вр. Остра могила. Движението
по изоставения път често се забавя от паднали клони или разкалян
терен. С плавен завой на северозапад равният път заобикаля върха
и извежда на тясна седловина към Бузлуджа (2,20 ч). На изток слиза
тясна маркирана пътека до землянката на четата на Петко Маналов.
По-нататък по вододелния хребет между Крънска река от запад и Камещица от изток следват три продълговати разши-
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рения на старинния път. Такива разширения има и по Енинския,
Мъглижкия и Дъбовския проход — пътища, водещи директно от
Търновград на юг към Византия. След третата продълговата площадка Верейският друм завива на север към северната бузлуджанска
поляна и води през Атово падало и Бедек към Северна България. От
този завой маркировката заобикаля почивна станция в гората и по
тясна асфалтирана алея извежда до източната страна на новата х.
Бузлуджа (2,30 ч).

ч)

VIII.5.7. X. Бузлуджа — г. д. Българка — гара Кръстец (5,30

Маршрутът е част от похода Ком — Емине.
От новата х. Бузлуджа се тръгва право на север край гората по полегата маркирана пътека. Тя извежда горе на панорамното
шосе за Дома паметник на БКП, по което се стига до паркинг. През
него с леко слизане се достига поляната Царят, където билната пътека завива на североизток. На север слиза пътеката за кв. Ябълка. От
това разклонение (има чешма и кошара) се поема през букова гора по
опороен коларски път. Скоро той се съединява с нов камионен път.
Отрязъкът на маршрута от Бузлуджа до вр. Бедек следи трасето на
Верейския друм. През гората се достига безименна седловинка, северно от която е изворната област на р. Янтра. На юг тече р. Камещица — десен приток на Енинска река, чието поречие е обявено за резерват. Тази седловина е границата между Шипченска и Тревненска
планина. Право на изток по вододелното било по коларски път или
малко южно от него по новия камионен път се минава вдясно от горска поляна с постройка. Наближават се западните тревисти склонове
на вр. Атово падало с голяма чешма до пътя. Името на този връх
вероятно произлиза от старинната дума падало, падалище — пътна
станция за почивка и смяна на конете. Засега останки от такава станция не са намерени. По пътя се върви на североизток почти по хоризонтал. Траверсира се северозападният склон на върха в стара гора
и се излиза на открита седловина от северната му страна (1 ч). На юг
по тесен хребет се вижда ски-влекът на Атово падало. Насреща от
север е ниското връхче Сечимека (подвижен плет, стърга за овце).
Старинното му име може да означава и средно място, преполовяване
на пътя. Действително вр. Сечимека се намира по средата на Ве224

рейския друм от Казанлъшкото поле до Мъхченишки преслап. Под
пътя е хижата на филиала на АПК — с. Енина, а източно от нея се
вижда базата за отдих и туризъм на училището по текстил — Казанлък.
Пътят заобикаля по хоризонтал от изток вр. Сечимека и отново се отправя на север. Подминават се дълги кошари и чешма с
корита. Достига се седл. Русалски гробища, където има студена вода.
На тази седловина в миналото имало каракачански катун, а източно от него била Енинската мандра. Старинният път по диагонал в
североизточна посока изкачва първенеца на Тревненска планина вр.
Караджова кула, проследява неговото плоско тревисто теме и слиза
на север по тясното вододелно било. При снежна покривка движението задължително става по зимната маркировка. Името на този връх
точно предава характера на околния терен — път, който само сърните могат да преминат. Наистина Верейският друм, въпреки че до
Освобождението бил един от най-оживените пътища през Балкана от
Ботевградския до Елено-Твърдишкия проход, със своите стръмнини
представлявал определена трудност за керваните. Лятната маркирана пътека не се изкачва на върха. Тя е очертана по каменисти и
тревисти пасажи по западния склон на върха над горския пояс (м.
Мирчови пътеки). Пресичат се два лавинни улея, където през 1955
г. горски работници загиват от лавина. Пътеката извежда на север
на просторно равно пасище по билото. На запад далеч на хоризонта
прозират масивите на Исполин и Триглав, а при хубаво време ясно
личи телевизионната кула на вр. Ботев. От изток е дълбоката гориста
долина на Енинска река, а зад нея — вр. Българка. Наближава се
южният каменист склон на двуглавия вр. Бедек. Пътеката се раздвоява. Маркировъчният стълб отляво на стария път сочи отклонение на
север покрай чешмата Черен Богдан за кв. Ябълка или Мъхченишкия
преслап. По измития от дъждове стеснен път се завива на североизток и се излиза на каменистото седло между Голям Бедек от запад и
Малък Бедек от изток (общо 2 ч). През Освободителната война турски табори имали тук позиция за охраняване на пътя, но на два пъти
били разгромявани и отблъсвани на юг от български опълченци, въоръжени балканджии, руски казаци и пехотинци. Верейският друм
с няколко тревясали вече серпентини слиза на север в гората, като
проследява вододела на Янтра и Тревненска река в посока на Мъхченишки преслап и Сечен камък. За гара Кръстец се продължава по
вододелното било. Тясна пътечка
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по пасището подсича на североизток склона на вр. Малък Бедек и
започва да криволичи надолу из букова гора. Подминава се заравненост в гората, зад която по стръмно се слиза през иглолистна гора
до ниската седл. Черна вада. На изток с плавно и леко изкачване се
излиза на друга, малко по-висока седловина с купчини скали от северната й страна — Равните егреци (2,40 ч). Наоколо са намирани
плоски парчета желязна и бронзова сгурия и съдове за топене на метал. Тези находки говорят за старото рударство на траките.
От седл. Равните егреци не се изкачва вр. Българка. Старата
туристическа пътека напълно е обрасла. По изоставен трупчийски
път се продължава по хоризонтал по северния склон на върха. При
негово разклонение се продължава по пътя вляво и стръмно надолу.
Той превежда край леденостудения Бабинрайкин чучур. Стига се до
горска тераса с обръщало за камиони. Слизането продължава по маркировката из сечища, млади иглолистни горички и малки групи стари букаци. Завива се надясно и на югоизток през дола на Самаринска
река (приток на Тревненска река) и по камионен широк път се прекосява при друга заравненост зад реката трасето на старинния Енински
път (Енински проход) — от Плачковци през Столища, м. Предела,
по източния склон на вр. Българка до с. Енина. Все по камионния път
с продължително полегато слизане по северния планински склон се
пристига на седл. Виканата скала (превала на Тревненския проход).
От южната страна са г. д. Българка (4,20 ч), базата на ПКСС и голяма чешма. В тази посока из долината на Мъглижка река се вижда
планинското шосе за туристическия комплекс Извора, м. Дюлята, с.
Селце и гр. Мъглиж. От северната страна на седловината и шосето за
гара Кръстец са двете изоставени постройки на бившата х. Българка. Близо до тях е поставен надпис, който осведомява, че през 1921
г., няколко месеца преди смъртта си, народният поет Иван Вазов е
предприел последния си излет в Балкана и имал среща с миньорите от околните мини. На изток от г. д. Българка вододелното било е
съвсем ниско, заоблено и покрито с хубава букова гора. Наблизо от
южната му страна криволичи планинското шосе за Плачковци с отклонение за гара Кръстец. По-добре е да се върви по туристическата
пътека по самото било. През лятото я пазят сенките на буковия лес, а
през зимата по нея няма големи навеища и преспи, както по шосето.
След няколко минути се достига мястото, където от близкото шосе
на север се отделя стръмна пътека, която слиза по северния склон
към хижите
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Планинец, Армеец и Ивайло. Продължава се по билната пътека. Наблизо от южната й страна е м. Мъглижка поляна с природозащитения
обект Вековния бук. Скоро пътеката слиза на билна седловина. Право
насреща се издига куполът на вр. Голям Вис с телевизионна препредавателна антена за близките селища в Северна България. От тази
седловина се продължава по шосето от северната страна на билото.
Минава се край стара рампа за товарене на въглища (м. Синята скала). Пътят плавно слиза по северния склон на вр. Голям Вис, обикаля из малък дол до отдушник на каменовъглените мини и завива на
североизток. Маркировката се отделя вляво от него по трупчийски
път. (В западна посока по него пряко може да се отиде до хижите
Планинец, Армеец и Ивайло.) По този трупчийски път се пристига
на седл. Малините (Сухата чешма). При дъждовно време или топене
на зимните снегове е по-добре с малко заобикаляне да се продължи
по шосето на север край вр. Каменарна до м. Ябълките, откъдето
да се слезе из долината на Мацина река. През лятото се използува
пряката пътека. Тя пресича планинското шосе на изток и се мушва в
усоен сенчест дол. На кратко разстояние се върви по стар калдъръмен път, пресича се поток, подминава се разкаляно място и се слиза
в началото на миньорското селище Лев. По асфалтирана улица край
киносалона, миньорския стол и постройки се завива постепенно на
североизток и север до гара Кръстец (1,10 ч от г. д. Българка, общо
5,30 ч). На гарата има магазини и малък ресторант.

VIII.6. Тревненска планина
Тревненска планина е четвъртият по дължина, но най-висок по относителна
и абсолютна височина дял на Средна Стара планина. Западната граница е по дола Сапатовец (началото на р. Янтра), безименната седловина западно от вр. Атово падало,
р. Камещица и Енинска река. Източна граница е Проходът на републиката. Северната
граница отделя планината от Средния Предбалкан по линията Мъхченишки преслап
— долината на Тревненска река — долината на р. Белица — Вонеща вода. На юг
Тревненска планина стръмно се спуска до равното Казанлъшко поле. Планинското
било е заоблено, в западната част е заето от пасища, в средната — от просторни гори,
а в източната — от пасища и ниски широколистни гори. По него се издигат върховете
Атово падало, първенецът Караджова кула, двуглавият Бедек, Българка, Голям Вис,
Клъшка чукара, Грамадлива. Северните склонове са къси и гористи. Южно от билото
се спускат към полето дълги меридионални ридове, по които често се издигат (особено в средната и източната част на планината) върхове, по-високи от вододелното
било — Саръяр, Панагюра, Стефанча, Малтепе, Кацан. Между тези ридове в дълбоки
долини текат ле-
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вите притоци на р. Тунджа, Енинска, Мъглижка, Дъбовска, Лява и Радова река. Техните долини са дълги до 25 км и подчертават асиметрията на планината. На север от
билото потоците са къси и са притоци на Тревненска река и р. Белица.
По-малката надморска височина на планината и по-топлият климат дали
условия тя да бъде обитавана още от древността. На различни места са намерени останки от дейността на първобитния човек. Траките имали големи селища и крепости
като Горненски град над Мъглиж. Те прокарали и първите пътища през планината,
подобрени по-късно от римляните. През Втората българска държава тези пътища играели първостепенна роля. Те свързвали крепостите по билото и подножието на Балкана и водели на юг към Византия. По меридионалните планински ридове и досега са
запазени руините на крепостите (деми) Маркови прегради, Калаянка, Царска могила,
Преградата. По южните склонове са крепостите Чилечето (над с. Енина), Калето (над
с. Средно Изворово), Горненски и Долненски град, Малтепе, Калето и Орелските скали (из долината на Ветренска река), Ветренско кале, Асара (над гр. Николаево). Според една легенда в полето между Асара и Преградата се срещнали войските на султан
Мурад и цар Иван Шишман.
През петвековното иго планината била кръстосвана от десетки хайдушки
чети. През 1867 г. по билото на запад минали четите на Панайот Хитов и Филип Тотю,
а през 1868 г. — шепата останали комити от Хаджидимитровата чета. През лятото, есента и зимата на 1877 г. Мъхченишкият преслап, Кръстец и Хаинбоаз се отбранявали
от руски войски и опълченци. В първите дни на 1878 г. Лявата колона на ген. Мирски
форсирала Балкана през двуметрови снегове в посока Трявна, Кръстец, Селце, Горно Изворово и Мъглиж за превземане на укрепения противников лагер при Шипка и
Шейново. В планинските дебри се изтеглят оцелелите участници в Септемврийското
въстание. По време на въоръжената борба против фашизма 1941—1944 г. планината
е район на действие на шейновския отряд „Цвятко Радойнов" от бригада „Георги Димитров" (V ВОЗ).
Планинските шосета из долините на Янтра, Белица, Мъглижка и Дъбовска
река и през Прохода на републиката, както и презбалканската жп линия (с най-висока
гара Кръстец) улесняват посещението на планината.
Малката Тревненска планина притежава много богата туристическа база.
По билото на планината от запад на изток са ведомствената хижа на филиала на
АПК — с. Енина (с 28 места), базата за отдих и туризъм на училището по текстил
— Казанлък (48 места), г. д. Българка (52 места), ведомствените хижи Планинец,
Армеец и Ивайло (180 места), заслонът на АПК — Плачковци (11 места), туристическата спалня на жп спирка Бъзовец (35 места), туристическият комплекс Извора
(80 места), х. Грамадлива (40 места), х. Химик (70 места) и х. Предела (35 места). По
южните склонове на планината са Мъглижкият манастир (спалня със 70 места) и
алпийският заслон северно от Мъглиж(14 места), както и много ведомствени бази за
отдих и туризъм. В северните склонове на планината в Плачковци е туристическият
дом Балкан (75 места). Специални грижи се отделят и за развитието на ски-спорта и
ски-туризма. Построен е ски-влек по северния склон на вр. Атово падало. Проектира
се ски-влекове да се монтират северозападно от гара Борущица, в м. Дюлята и до базата на ПКСС при г. д. Българка. Това ще разтовари единствения доскоро ски-влек при
Грамадлива и ще насочи скиорите из цялата планина.
Изходни пунктове от северната страна на Тревненска планина са превалът
Сечен камък, Трявна, Плачковци, Вонеща вода. От юг изходни пунктове са Енина,
Мъглиж, гара Дъбово и Гурково.
Тревненска планина в административно отношение е в Габровски, Старозагорски и Великотърновски окръг.
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VIII.6.1. Гр. Плачковци — х. Планинец — г. д. Българка
(2,45—3 ч)
Плачковци (3200 ж.) е планинско градче, възникнало като
пръснато селище през османското иго. След прокарването на презбалканската жп линия и разработването на каменовъглените мини в
околността се оформя като по-голямо селище. Сега в него е развита
предимно дървообработващата промишленост. Има туристически
дом със 75 места. Оформя се като курортно селище.
От гара Плачковци се тръгва на юг покрай линията към Кръстец. Зад последния семафор се продължава от западната страна на
линията по тревясало трасе на демонтирана теснолинейка. Под линията шумят водите на Радевска река (началото на Тревненска река).
От изток се виждат къщите на Нейковци. При кв. Пунговци презбалканската линия минава по голям мост над реката и се изкачва на
югоизток към „шесторката" и гара Кръстец. Продължава се на юг по
трасето на бившата теснолинейка по западния бряг на реката. Подминава се с. Радевци и се навлиза в долината на Голямата (Гръбчевска) река, образувана от Малка и Самаринска река с притоците им.
Трасето на теснолинейката завършва в бившето миньорско селище
Гръбчево (1,15 ч). Сега тук има климатично училище и няколко вили.
През август 1921 г. тук бил на последния си излет Иван Вазов. На
юг по стръмния вододел между две поточета още личи трасето на
бремсберг — линия за сваляне на вагонетки с въглища. Изкачването
по него е стръмно и уморително. По-добре е да се върви вдясно и западно от този склон по добре очертана пътека под сенките на широколистна гора. Като се следи маркировката, с поредица от криволици
се изкачва при горната част на бремсберга и с по-малък наклон се
продължава в гората. Зад гърба остават и трасетата на теснолинейки
от изоставени околни мини. Преодолява се полегат горист хребет и
по него се пристига край голямата ведомствена х. Ивайло. Източно
наблизо над нея са ведомствените хижи Планинец и Армеец (общо
2,15 ч). Комплексът от трите хижи е познат на туристите със сборното име Планинец. Открит е през 1959 г. Намира се северно от вододелното старопланинско било и има общ капацитет 180 места. От
х. Планинец се продължава по маркираната пътека на югоизток. От
нея се отбива отклонение на изток към гара Кръстец. Пътеката рязко
завива до група иглолистни дървета и започва да описва къси серпентини по много стръмния севе229

рен склон на планината. Наблизо се излиза на напречен тесен трупчийски път. От това място не се продължава по стръмнината нагоре към билото, а се свива вдясно и на югозапад по пътя. Със сравнително по-малък наклон той траверсира северно от билото, става
по-равен и след 30 мин извежда на превала на Тревненския проход
точно до двете постройки на изоставената х. Българка. Насреща е г.
д. Българка (2,45— 3 ч).

ч)

VIII.6.2. Гр. Мъглиж — с. Селце — г. д. Българка (28,5 км, 8

Мъглиж (5070 ж.) е старо селище. Първите заселвания са
от времето на траките. През средновековието на няколко места се
споменава името му във връзка с различни войни между България и
Византия. През Възраждането бил занаятчийски и просветен център.
Почти напълно опожарен през Освободителната война, той бързо запада, но населението му носи борчески дух и възприема идеите на
социализма. На 13 септември 1923 г. Мъглиж пръв пламва в Септемврийското въстание. Сега в него има текстилен цех, ТПК, АПК,
горско стопанство. Част от населението му работи в големите предприятия на Казанлък. Туристическа спалня (70 места) има в близкия
Мъглижки манастир.
Из долината на Мъглижка река от Мъглиж на север до билото при г. д. Българка води планинско шосе с дължина 28,5 км. С малки пресичания преходът из тази долина може да се премине за около
8 ч. Поради наличието на радиални отклонения на изток и запад към
селата Горно Изворово, Радунци, Борущица той може да се премине
на части. От с. Горно Изворово може да се пътува с автобус до Казанлък, а от Радунци и Борущица — с влак по презбалканската линия.
От автогарата се тръгва на север. Минава се край къщата,
в която Гео Милев лятно време е отсядал на почивка. Все на север
улицата преминава в тесен асфалтиран път източно от реката. Това
е м. Алейката. Минава се край малък ресторант със същото име и
се посещава м. Дядоминчовия орех. Мемориален кът сочи, че това
е мястото, където на 13 септември 1923 г. се събират бойните групи
за обявяване на въстанието и установяване на работническо-селска
власт. Продължава се в западна посока по бетонен мост над Мъглижка река. Завива се на север по друга главна улица. Тя превежда през
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раждане (Горната махала) покрай реставрираната Телбизова къща.
Напуска се градът и по мост отново се минава реката. От източната
й страна се върви по дължината на парка „Варите" с действуващи
тепавици, бари. Оградени са волиери за развъждане на муфлони и
лопатари албиноси.
По шосето за с. Селце се приближава скалистата м. Усте.
Преди остър завой шосето се изоставя и почва изкачване през ниска
смесена гора на североизток. Пресича се шосето и отново на североизток продължава изкачването по планинските склонове вече по
добре очертана широка пътека. Тя завива на север при извора Светица и с по-стръмен наклон излиза високо горе на шосето за с. Селце
преди скалистия рид Свинища. Шосето прави остър завой на север
през дълбока просека в скалите на този рид. Наблизо от запад над
скалистата клисура на Мъглижка река са останките от античната и
средновековната крепост Горненски град. По шосето по хоризонтал
се върви към дола Еловица. Над него на заравнен рид е пасището
Еловица. В този дол шосето остро извива на запад и продължително
се изкачва. Прави се последен остър завой надясно и на север. До
шосето е отвесната Гърбата стена, надвесена няколкостотин метра
над Мъглижка река. На юг от тази внушителна скала се открива поглед към дълбоката скалиста клисура на реката с високата канара на
Горненски град отляво и склона Стенака на вр. Попък отдясно.
На север от Гърбатата стена шосето към с. Селце е сравнително равно. Минава се над м. Дрискани скали и край Руската чешмичка. Следват Бидрашки дол, потокът Коларка, ридът Гурела, над
който е Хайдушкият преслап. На запад от шосето се откриват гледки
към усойната долина на Граничната река, превала Мъглижки уши,
върховете Добрина могила, Саръяр и Купените. След Станкин дол
долината на Селченска (Мъглижка) река значително се разширява.
Източно от шосето е ограденският развъдник за диви свине. Минава
се по бетонен мост над реката и се навлиза в с. Селце (16,5 км). През
Освободителната война то било напълно опожарено от черкезите.
Северно от селото речната долина отново се стеснява. Шосето се промушва между отвесните скали Канарата и проследява
продълговатите поляни Чумови колиби. В края на XVIII и началото
на XIX в. тук се крили хората от Мъглиж и Селце, подгонени от чумни епидемии. Пътят минава край полянки с много орехови дървета
(м. Йовкови ниви). От изток в реката слизат един след друг Варовити
и Лопатарски дол, а
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от запад — Зла урва и Кладнидялски дол. Долината на Селченска
река постепенно се разширява. Шосето навлиза в м. Пърковски ливади (Бичкийната). През османското иго тук рязали трупи и имало
работилница за черен барут. В северната част на ливадите е м. Дюлята (4 км от с. Селце). Вижда се базата за отдих и туризъм на ОЗЗУ—Стара Загора.
В м. Дюлята от северозапад в Селченска река се влива Малка (Осенска) река. На север-северозапад изправя мощен гръб ридът
Носът — вододел между Малка и Селченска река. По този рид са
поляните Голямо и Малко Пърково, пълни с малини през лятото.
До 1952 г. от м. Дюлята към вододелното било край Селченска река не е имало дори пътека. На 1 км по шосето е м. Хайдушкото
воденичище — някога лятно сборище на хайдушки чети. По склона от изток над шосето червеникави пясъчници стърчат над дебели
пластове бигор. Между отделните грамадаци стоят като закрепени
свещи стройни ели. Склонът се нарича Гарванска стена. По-нататък
от запад в реката се влива Стойковска вада, а от изток — Среден
елак. На няколкостотин метра северно от тях шосето минава между
постройките на бившата каменовъглена мина „Извора" — сега туристически комплекс. Разстоянието от м. Дюлята дотук е 5 км. До
реката бликат водите на извор, дал името на местността.
Шосето продължава все на север из гористата речна долина.
Преди неговото прокарване реката тук се наричала Сухата река, тъй
като водите й се губели във варовиковото корито. При взривяване на
няколко скали долните части на пещерата вероятно са се срутили,
запушили са каверните и сега в речното корито тече непрекъснато
вода.
Нагоре към билото склоновете стават като че ли по-ниски,
а долината по-плитка. Наближават се най-високите части на планината около нейното заоблено и разлато било. Селченска река е вече
малко поточе, което се пресича по мост. На запад от него се виждат постройките за събиране и сушене на билки в м. Стружната. На
запад е изворната област на Селченска (Мъглижка) река. Тук тя се
нарича Кривия поток. На 200 м нагоре по шосето отдясно се белее
постройка, отляво са базата на ПКСС и г. д. Българка, а право насреща — двете малки постройки на изоставената х. Българка (3 км).
На изток по шосе до гара Кръстец разстоянието е 7 км, а на
север до Плачковци — 15 км.
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VIII.6.3. Гара Кръстец — х. Грамадлива — Проход на републиката (4,30 ч)
Маршрутът е част от похода Ком—Емине.
На изток от гара Кръстец се прекосяват коловозите и се
тръгва по камионен път. Централната старопланинска маркировка помага за бързото ориентиране. До последните постройки пътят
се разклонява. Поема се по десния път на североизток. Той е доста
опороен. В миналото се е наричал Иванов път. Чрез стъпаловидни
изкачвания се достига асфалтиран път на седловината между върховете Малка Баба от изток и Коюв рът от запад. В източна посока
по равния асфалтиран път се заобикаля от север вр. Малка Баба и се
пристига на седл. Конарското (30 мин). На нея има овчарник, трафопост и навес. От овчарника на изток пътеката с билната маркировка
слиза край голяма чешма и превежда по просторни пасища в долината на р. Габрищица, като съкращава доста обиколното преминаване
по вододелното било отляво. По пасищата пътеката минава южно от
ниския Зелеников рът и през м. Пунговски кошари с остър завой на
север изведнъж стръмно слиза в коритото на реката. Тя се минава по
брод Източният й склон е също така стръмен. С по-продължително
изкачване през букова гора отново се излиза на пасища по билото.
Продължава се по хоризонтал на изток. Зад обширна открита седловина се преодолява ниският вр. Мурджов лом. На запад от него остава вр. Горялска чука, а на юг по пасища, изоставени ливади и овощни
градини са Бабините Радкини къшли. На североизток от Мурджов
лом широката пътека прекосява друго плоско понижение на билото.
Предстои леко изкачване до отсрещния вр. Студен кладенец. В югоизточна посока до отделни групи стари дървета се виждат малки каменни къщи. Пътеката пресича перпендикулярно тревясал коларски
път, свързвал в миналото махалите от северната страна на билото с
мах. Конарското от юг. От вр. Студен кладенец следва късо слизане
по стръмна поляна на изток-югоизток. По-нататък се върви по равни
затревени площи. Вдясно (южно) от билната пътека в плитка долинка указателна табелка сочи близък извор (общо 2,30 ч).
Билната пътека, разширила се в коларски път, изкачва леко
като по стъпала три малки билни възвишения — м. Влъхчиви чукар,
покрити с широколистна гора. Зад тях се върви на изток по заоблено
билно пасище. В северна посока в продълговат дълбок горист дол се
виждат отделни къщи от мах.
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Клъшка чукара. На североизток се изправя вр. Клъшка чукара. Този
личен старопланински връх се изкачва от юг с малък наклон, докато
се стигне до група букаци. След тях камионен път по хоризонтал заобикаля върха от юг и изток. Излиза се на седл. Припора (3,30 ч) източно от върха. Отново се върви на изток по билни поляни и сред малки
горички. Преодолява се заобленото връхче Дребежите по камионния път, докато се стигне седловината между него и вр. Грамадлива.
Оттук до х. Химик съществуват два варианта. Първият вариант —
по-новият, слиза стръмно от северната страна на вр. Грамадлива и
край ски-пистата води до х. Грамадлива и х. Химик. Вторият вариант
продължава на югоизток по пътя и слиза през стара букова гора. Под
пътя през пролуките на дърветата прозира изкуствено езеро. Пристига се на кръстовището до м. Руския лагер. Южно от кръстопътя
са запазените руски окопи от лятото и есента на 1877 г. с паметник
до тях. Северно е стръмният рид Гърбела, по който бил наблюдателният пост на руските войски. По пътя вече на североизток се слиза
до отклонение към х. Грамадлива (40 места). След два големи завоя,
откриващи изглед към превала на Прохода на републиката, пътят довежда пред х. Химик (30 мин, общо 4 ч). Тя се състои от 2 сгради със
70 места. Още 30 мин от х. Химик са необходими за достигане на
прохода. Камионният път свива на север под дола Мъртвицата и под
млада иглолистна гора траверсира от юг вододелното било. Пътят
завива на изток и край пасища се съединява с проходното шосе в
м. Предела (4,30 ч). На него е построена х. Предела (35 места). На
проходната седловина е възстановен първият паметник на руските
войски, издигнат на 30 юни 1877 г. от авангарда на Предния отряд
на ген. Гурко. Завръщането от този маршрут може да стане с автобус
към Велико Търново, Гурково, Стара Загора и Казанлък.

VIII.7. Елено-Твърдишка планина
Елено-Твърдишка планина е най-източният дял на Средна Стара планина.
Западната му граница е Проходът на републиката, а източната — пр. Вратник (Железни врата). Северната граница с Предбалкана е очертана по реките Веселина, Мийковска, Черна и Кечидере, през с. Дрента и южно от с. Мийковци и с. Стара река. На юг
планината опира в Казанлъшкото, Твърдишкото и Сливенското поле.
Билото на планината е значително заоблено и заравнено. Над него се издигат големите куполи на вр. Пченя и на първенеца на планината вр. Чумерна (1536 м).
Някои странични върхове са по-високи от своите събратя по водо-
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делното било. Северните склонове на планината са къси и стръмни, покрити със стари
букови и дъбови гори. Южните склонове са значително по-дълги и свършват стръмно
до задбалканските полета. На север текат множество къси потоци. На юг са Коритарска и Цвяткова река (леви притоци на Лещова река), Лазова и Твърдишка река, р.
Блягорница и Беленска река. В източната половина на Елено-Твърдишка планина се
добиват черни въглища.
Историческите обекти от античността и средновековието, които се намират
по южните планински склонове, са в тясна връзка със старинния път от Анхиало към
Сердика. За неговата охрана били построени десетки крепости, между които са Конарските калета, Козос моде, Твърдица и др. На северозапад от тях по големи стръмнини били прокарани конски и коларски пътища — през Буторския чукар, на север
от Твърдица, през Вратник и др. През Втората българска държава те се събирали с
посока Търновград. През османското иго Елено-Твърдишка планина била свърталище
на десетки хайдушки чети. Най-известни били войводите Генчо Къргов, Злати Конарченеца, Пею Буюклията, Бойчо, Филип Тотю, Панайот Хитов, Стоил войвода, Хаджи
Димитър. През зимата на 1877—1878 г. Елено-Твърдишкият проход бил преодолян от
Единадесети корпус с командир ген. Делингсхаузен. По време на тези събития в района действували четите на Панайот Хитов и Желю войвода. Оттук някои руски части се
спуснали през Раково за Сливен.
По време на въоръжената борба против фашизма 1941—1944 г. в планината
действуват партизанските отряди „Петко Енев" и „Георги Димитров" от бригада „Георги Димитров" (V ВОЗ) и отряд „Хаджи Димитър" (VI ВОЗ). Запазени са няколко
скривалища и партизански лагери.
Елено-Твърдишка планина е все още бяло петно на картата на Средна Стара
планина. Сравнена с нейната голяма площ, туристическата леглова база е незначителна. Тук са тур. база Бутора (33 места), з. Караиваново хорище (11 места), х. Буковец
(120 места), х. Чумерна (110 места), з. Чумерна (12 места). Причина за слабото усвояване на този дял е досегашната макадамова настилка на пътя през Елено-Твърдишкия
проход, недостатъчната съвременна пътна мрежа по северните подножия, както и отдалечеността на задбалканската жп линия от билото на планината. След завършването
на магистралата „Хемус" и този старопланински дял ще се оживи, защото има големи
и разнообразни туристически ресурси.
Засега най-удобно се навлиза в този дял през Прохода на републиката, Елено-Твърдишкия проход и пр. Вратник.
Елено-Твърдишка планина териториално се намира в Старозагорски, Великотърновски и Сливенски окръг.

ч)

VIII. 7.1. Проход на републиката — тур. база Бутора (3,30

Маршрутът е част от похода Ком—-Емине.
До м. Предела — най-високото място на Прохода на републиката, има автобуси от Стара Загора, Казанлък, Гурково и Велико
Търново. След Искърския пролом това е най-ниското проходно място в Западна и Средна Стара планина.
От проходната седловина билната пътека първоначално върви много стръмно на североизток по наклонени пасища.
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След няколко минути се излиза на по-полегат терен и със завой на север се наближава заобленото връхче Дреновръх. На запад се вижда м.
Предела с едноименната хижа и хижите Химик и Грамадлива. Старопланинското вододелно било до Бутора представлява ясно изразено
понижение, над което върховете Буторски чукар и Оздрен изглеждат
издигнати в небето, макар че малко надхвърлят 1000 м. При Дреновръх пътеката се разширява в тесен коларски път, с дъга на изток
обхожда отвисоко открита долина — пасище, и по диагонал изкачва
второ връхче. Източно от него се върви по равен терен из ниски гори
и малки поляни и се завива на изток-югоизток. По хоризонтал се траверсира северният горист склон на трето връхче. С полегато слизане
се минава над изворната област на Коритарска река. Коларският път
обхожда от южната страна ниско възвишение и през рядка гора слиза на продълговатата тясна седл. Жълтата локва. На изток и юг от
нея има ловно стопанство за едър дивеч. Зад Жълтата локва с леко
изкачване се излиза на м. Дългата поляна. Нейната заравненост дава
възможност да се разгледа на север Еленският Предбалкан. Следва
преодоляване на слабо нагънат терен през горички и полянки — м.
Зелената локва. В повечето случаи полянките се прекосяват по южния им край (1 ч).
Пътеката излиза на просторна поляна, провира се из папрати
по северния й край и извежда от източната страна на тревистия заоблен вр. Турлата. При ясно време от върха на изток вляво от Буторски
чукар се вижда мястото на Елено-Твърдишкия проход с характерната
разредена гора, а над него прозира вр. Чумерна. Турлата е интересен планински възел. От Предела до него билото има, общо взето,
изток-югоизточна посока, след което завива право на юг. От север
идва тревясал коларски път. Той тръгвал от Велико Търново, през
Средни колиби и върховете Главите, Караула и Турлата продължавал
към Бутора и слизал към Конарските калета. По време на Освободителната война на възвишението северно от Турлата имало постоянен
казашки наблюдателен пост от Еленския отряд за връзка с по-западния Хаинбоазки отряд около Предела.
На юг от вр. Турлата по маркировката се слиза на открита
седловина. На югозапад в долче е чешмичката Кръстьов кладенец.
Изкачва се вр. Божура — с равна поляна на темето му. От него още
по-ясно може да се проследи останалата част на маршрута до Бутора, да се разгледат по северните склонове махалите Бялкова, Станевци, Ливадата, Чифлика и Вълчата
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(Вълчарите) — съставни на с. Дрента. На юг от вр. Божура зад връхчето Кривия чукар на леко нагънатото било са ниските тревисти
върхове Бъзовец, Копаното имане и Вълчия чукар, а зад тях — гористата грамада на Буторски чукар. Вдясно от Буторски чукар на
югозапад е високото гористо било с м. Сечената скала, купола на вр.
Оздрен и снишаващия се гребен на вр. Пчелински камък.
На юг от вр. Божура се продължава по билото по тревясалия
коларски път. Следват полегати слизания и равни участъци. Околните полянки са осеяни със стари диви круши и сливи, лятно време
има ягоди, гъби и билки. Прекосява се седлото Стояновското и се
наближава ниският вр. Кривия чукар (общо 2 ч). Зад него е тревистият купол на също ниския Кокоши чукар. От тази част на маршрута на югозапад се вижда снишаващият се към обширната долина
на Лещова река дълъг рид Бъзовец, завършващ над Младежкия дом
в Прохода на републиката. Зад долината се синее вр. Кацан, изправен като страж над южния вход на прохода. На запад-северозапад по
склона на вр. Грамадлива се белеят хижите Химик и Грамадлива, а
зад билото на хоризонта е светлата пирамида на Белновръх. Близо на
североизток слиза дългият рид Остричевата.
Южно от Кокоши чукар следва гористото връхче Копаното
имане. Преди него с остър завой наляво и на изток пътеката извива
по тревистото било и след известно разстояние се отправя на югоизток. Прекосяват се тучните поляни Осенака и се приближава западното подножие на гористото възвишение Вълчия чукар. Между дърветата се виждат покривите на две къшли, а северно от тях е Вълчата
махала. Преди възвишението по открития Диманов рът се минава
южно от билото. Откъм югозапад от долината на Цвяткова река на
този път излиза пряка пътека от Младежкия дом към с. Дрента. След
Вълчия чукар се продължава по равен камионен път. По хоризонтал
той пресича седл. Битата нива, второ малко седло Пряслопа (с извор
в м. Самодивската северно в гората) и извежда на трето седло —
Сливката. Тук пътят се разклонява. На североизток отива път към с.
Дрента (7,5 км) — напълно тревясал в началото. На юг-югозапад се
слиза към Младежкия дом (8 км). Зад сливовото дърво на седловината се проточва по склона стръмната поляна Каминката с билната
маркировка. За тур. база Бутора се продължава надясно по южния
път. След няколкостотин метра се достига втори разклон. Надолу и
на югозапад може да се слезе към Младежкия
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дом. Продължава се наляво и на югоизток с леко изкачване по отклонението като през тунел в гъстата широколистна гора и се достига
тур. база Бутора (3,30 ч). Тя представлява две дървени постройки
— спални помещения с 33 места и столова. През лятото се използува
за ученическо екскурзионно летуване. Постройките са разположени
върху заравнената площадка на бившата каменовъглена мина „Бутора". До столовата бликат ледени извори. Околността е покрита със
стари букови гори. Съвсем наблизо северно и над базата са музейният кът и паметникът на партизанския отряд „Петко Енев".
VIII. 7.2. Тур. база Бутора — з. Караиваново хорище — х.
Буковец (4,15 ч)
На север от тур. база Бутора стръмна пътечка се изкачва
до близките две къщички — бивши магазин и канцелария на каменовъглената мина „Бутора". Едната постройка е превърната в музеен кът на партизанските части, действували в околността. Зад нея
на наклонена горска поляна е издигнат паметник с надпис: „В този
район отряд „Петко Енев" самостоятелно и съвместно с отрядите
„Хаджи Димитър" и „Георги Димитров" е провел петнадесет акции
и пет сражения в борбата с врага. Отрядът даде свидни жертви: Атанас Димитров, Стефан Даскалов от Нова Загора, Злати Терзиев от
с. Баня, Колю Халков от с. Загорци, Деско Кръстев и Мара и Марко
Димитрови от с. Асеновец.
Зад паметника, направо през гората се стъпва на маркираната билна пътека. На северозапад в ниското остава м. Нивата — към
поляната Каминката и възловата седл. Сливката. Завива се рязко надясно и в югоизточна посока по широка камениста пътека започва
продължително изкачване през вековна букова гора. Пътеката на няколко места е подзидана с камъни. Край нея личат на две-три места
изоставени дърварски пътеки. От гората се излиза на открито място.
Право на югоизток между ниски храсти, а зад тях по добре оформена пътека може да се слезе до г. п. Сондите — с магазин и представителна ловна хижа (30 мин). На юг води шосе към Гурково (20
км). Маркираната билна пътека завива нагоре в източна посока. От
това място чак до пр. Вратник старите широколистни гори са подменени с нови иглолистни насаждения. Те са твърде избуяли и не
дават възможност за ориентиране. От друга страна, поради спиране
на стопанската дей238

ност всички трупчийски пътища и пътеки бързо обрастват, на места
са разкаляни и през най-сухото лято. С полегато изкачване между
стара гора отляво и сечище отдясно по южния склон на вр. Буторски
чукар се излиза на м. Седлото. Завива се на югоизток и по стеснената пътека се излиза високо горе до темето на Гръмътливи рът. До
пътеката е построена пейка (1ч). На запад се открива чудесен пейзаж
към вододелното било, гористата долина на Цвяткова река, върховете Грамадлива, Клъшка чукара, Голям Вис и Българка в Тревненска
планина.
Продължава се по съвсем разлатото вододелно било. На късо
разстояние се минава през висока трева, смесена гора и се слиза през
гъста иглолистна гора. Пътеката е съвсем стеснена и се нарича Големия тунел. Зад равно място отново се слиза през такъв „тунел"
— Малкия тунел. До Караиваново хорище зимно време тази част от
старопланинския билен маршрут се преодолява трудно поради сведените клони и дебелите снегове. (Пътеката трябва значително да
се разшири и почисти!) Достига се седл. Корубата. На север слиза стръмна пътека към с. Дрента. В източна посока се пристига на
следващото седло — Жълтата локва. Ходенето през високата трева
и мочура не е твърде приятно. Навлиза се по пътеката в иглолистна
гора и се минава през още една ниска седловинка (1,30 ч). По-нататък бившият коларски път през боровата гора напълно е тревясал. За
15 мин той довежда до гиздавата горска седл. Караиваново хорище
(общо 1,45 ч). В миналото поляната била заградена от вековна букова гора (сега заменена с борова). През нея балканджиите отивали
на жътва в Южна България и пак оттук се завръщали по родните
си места. По инициатива на Иван Лефтеров и група туристи от д-во
„Трапезица" — Велико Търново, с много доброволен труд е построен
и се поддържа з. Караиваново хорище (17 места). На югоизток от
седл. Караиваново хорище тесен трупчийски път слиза До шосето
при г. п. Сондите (3,3 км), а оттам край мина „Паисий" до Гурково
разстоянието е 20 км.
До х. Буковец маркировката описва голямо S —на югоизток, изток, североизток, север и изток. От з. Караиваново хорище
се тръгва на югоизток с леко изкачване из букова гора по широка
пътека. Подсича се по хоризонтал северният склон на заоблено връхче и леко се слиза. Пътеката се стеснява и за малко става зашумена
през млади издънки от бук и смърчови насаждения. Продължава се
стръмно надолу по разширената пътека. Гората е рядка. Описват се
поредица завои и се дости239

га заравненост. Зад нея пътеката отново е зашумена на кратко разстояние. За 20 мин се достига хребетът Пожарището (2,05 ч). Завива се
на изток. Редят се рядка букова гора, зашумени и широки участъци
на пътеката. Прехвърля се ниско връхче на изток. Зад него отново
на югоизток следват седловинка, нова височинка, разредена букова
гора, зашумено място. През борова горичка се слиза на североизток
до гъсталаци при равнище. На нисък склон има пейка. На 20 м северно има кладенче. Излиза се на равната горска м. Трите братя със
стари букаци. На юг от това място изоставен трупчииски път слиза
в долината на Лазова река към мина „Паисий". В изворната част на
реката има скривалище на отряд „Георги Димитров"
От м. Трите братя маршрутът продължава на североизток по
изоставен трупчииски път със зашумени участъци, локви по дълбоките коловози, високи бурени. След слизане се продължава по равния вододел (2,45 ч). С поредица криволици по слабо нагънатия релеф пътят слиза по Остри гръб доста ниско, подминава млада букова
гора, оградени ливади, прехвърля плоско връхче със стара букова
гора и достига м. Северен прозорец (3,15 ч). Маркираният буренясал път прекосява смърчова и смесена гора, пролазва по връхче и
отново по леко начупен терен на изток подминава оградена ливада.
Стига се до м. Южен прозорец. Впрочем тези седловинки носеха
с основание наименованието прозорец до неотдавна, когато между
стволовете на вековните букаци се откриваха примамливи гледки
на север и юг — към Еленския Предбалкан и към гористата долина
на Твърдишка река. Сега почти всичко е обрасло. Продължава слизането през смесена гора и се завива на североизток. Стръмна част
на пътя се пресича по също така стръмна тясна пътечка, докато се
излезе на продълговатата билна седловина. Релефът на вододелното
старопланинско било продължава да е изпъстрен с безброй къси и
ниски изкачвания и слизания. При оградената Бъзова поляна се стига
за 30 мин (общо 3,45 ч).
Пътят, който обикаля, се пресича по стръмна тясна пътека на
север през борове до следващата седловина. Голям разкалян участък
на трупчийския път се заобикаля отляво и от запад по ново трасе.
Подминава се оградена ливада — м. Стоилово мандрище. Вдясно
от пътя има пейка и маса под сянката на гъстата гора. На 100 крачки
южно в гъсталака има вода за пиене. Пътят тук-там е с дълбоки коловози и често е разкалян. На югоизток и изток той се изкачва към
ниското гористо
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възвишение, обрасло със смесена гора. Източно под него е х. Буковец
(4,15 ч). Тя се състои от три постройки — две спални със столова
и новата голяма хижа. Четвъртата постройка е старата ловна хижа.
В нея е предвидено да се устрои музеен кът. X. Буковец има 120
места.
До отстоящия на 5 мин източно превал на Елено-Твърдишкия
проход се отива по планински път с макадамова настилка. През стара
букова гора край малка база за отдих и туризъм на „Благоустройствени строежи" — Нова Загора, и по затревен коларски път вляво от
шосето се излиза на проходната седловина при голямо кръстовище.
Указателните табели сочат на север към Елена, на юг към Твърдица,
на изток към миньорското селище и мина „Шешкинград" с отклонение до х. Чумерна.
Маршрутът е част от похода Ком — Емине.
(1,30 ч)

VIII.7.3. Елено-Твърдишки проход (х. Буковец) — х. Чумерна

И този преход е част от похода Ком — Емине.
До превала на Елено-Твърдишкия проход се стига с автобусите, които се движат между Елена и Твърдица. Ако се слезе на гара
Твърдица, може да се използуват работническите автобуси до мина
„Шешкинград". От х. Буковец до превала на прохода се идва за 5
мин.
От превала се тръгва по асфалтираното шосе на изток по вододелното било. То използува трасето на стария път през прохода,
построен преди Освобождението от полски емигранти („кондуктори", както са наричали по онова време техниците). По хоризонтал се
върви по южния горист склон на вр. Хайдушки чукар. На продълговата седловина след горския дом се изоставя шосето и се продължава
наляво и нагоре по билната маркирана пътека. Тя превежда по стръмен склон, залесен със смесена гора, минава южно от канаристия вр.
Кралимаркови стъпки и завива по хоризонтал на изток. От горския
дом дотук е горското бранище „Хайдушки чукар". Пътеката криволичи с леки спускания и изкачвания. Зад малко гористо възвишение
се пресича седловина в гората с интересно съоръжение. Самата седловина е прорязана перпендикулярно от два дълбоки рова с дълъг
насип между тях. Местността се нарича Иванов гроб. Тази изкуствена преграда по вододелното било сигурно е доста стара. Пътеката
прекосява рововете
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и вала, изкачва се по билото през гората, продължава по хоризонтал, подминава плоско връхче и излиза на голямата оградена поляна Нивката (1 ч). На югозапад от Нивката слиза опороен коларски
път до шосето между превала на прохода и мина „Шешкинград" в м.
Преслопа (Сечена скала).
От м. Нивката се върви на североизток по коларски път. С
дъга на изток леко се изкачва по сечище, залесено със смърч. Ясно
личи как буковите издънки и подраст бързо надвиват този натрапен
събрат. По-нагоре из разредена стара букова гора се излиза на възвишението Чуката. Слиза се полегато на изток, подминава се защитеният природен обект Тройният бук и с късо изкачване след 30 мин
се излиза до х. Чумерна (1,30 ч). Хижата е построена в м. Харамията
през 1966 г. Има 110 места. Харамията е близкият (на юг) студен
извор. Близо до него е скиорският заслон на д-во „Чумерна" — гр.
Твърдица (12 места).
X. Чумерна може да се достигне по още няколко варианта. От
горския дом източно от превала на Елено-Твърдишкия проход се продължава по асфалтираното шосе за мина „Шешкинград". То описва
няколко големи завоя по южния склон на планината из началните
притоци на Топлата река. След полегато изкачване на изток-югоизток
шосето прави остър завой на североизток в м. Преслопа (Сечена скала). На юг от това място слиза тревясало старо трасе на прохода през
м. Докса и се съединява с новото шосе преди междинната станция
на товарните въжени линии. На североизток от Преслопа се отбива
от шосето вляво по тесен опороен коларски път, който се изкачва на
поляната Нивката. Оттам по билния маршрут се отива до х. Чумерна
(2,30 ч). Този вариант се използува зимно време, когато билната пътека е труднопроходима от навеища и сведени под тежестта на снега
дървета. По друг вариант се използува шосето след Преслопа чак до
разклона в м. Циганска поляна. На югоизток продължава шосето за
каменовъглените мини, а на североизток — тясно асфалтирано шосе
стръмно се изкачва до хижата (3 ч). От превала на прохода до хижата то е дълго 12 км.
Югоизточно от хижата се издига куполът на вр. Чумерна —
първенеца на Елено-Твърдишка планина. Той е важен орографски
възел. На север текат Мийковска и Костелска река, на изток — Боров
дол и Беленска река (притоци на р. Блягорница и р. Тунджа), на юг
са дълбоките долини на Студената и Топлата река, които образуват
Твърдишка река, вливаща се в яз. Жребчево. Върхът представлява
обширно заоблено
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пасище. Отвсякъде е обграден от стари букови лесове. Южният му
склон е обрамчен от дълъг скалист пояс от пясъчници. От върха при
хубаво време се откриват интересни гледки във всички посоки. На
изток се вижда маршрутът до пр. Вратник. Ясно личат върховете
Българка, Харамията и др. от Източна Стара планина. Върхът е като
барометър за околните селища. „Начумери" ли се той, обвие ли се в
мъгли — скоро завалява Дъжд. Куполът на Чумерна като че ли привлича облаците. Често валят поройни дъждове, придружени с градушки и бурни ветрове. Зиме снежните виелици и затрупването на
пътищата са често явление.
Лятно време около хижата е пълно с диворастящи плодове,
билки и гъби. През зимата работят няколко ски-влека и околните наклонени поляни се превръщат в оживени ски-плацове.
Около Чумерна има интересни исторически обекти. По южния склон югозападно от мините се издига ниското гористо връхче
Шешкинград (Шишкинград). Легенда разказва, че на него цар Иван
Шишман построил крепост. При падането на България под османско иго неговият братовчед Шишкин разбил многохилядна еничарска войска. Околността била голямо хайдушко сборище. Името на
извора Харамията и мястото на хижата са спомен от шетането на
хайдушките чети. Панайот Хитов неведнъж отсядал тук. На изток
от хижата зад просторно сечище в буковата гора близо до билната
пътека към Агликина поляна и пр. Вратник още стоят основите на
два склада, построени от партизанския отряд „Георги Димитров"
след овладяването на твърдишките мини. Сега сечището е обрасло с
гъста широколистна гора и пряката пътека за това скривалище и към
Вратник е непроходима.
VIII.7.4. X. Чумерна — Агликина поляна — пр. Вратник (7 ч)
На изток от х. Чумерна до пр. Вратник е последният маршрут по билото на Средна Стара планина, част от похода Ком — Емине. От хижата се тръгва на югоизток по ски-пистата през гората към
върха. Излиза се на наклонена поляна, по която може да се изкачи вр.
Чумерна. При ясно време от тревистото му теме се открива панорама
на запад към мощния гръбнак на Балкана. Зад гористия купол на вр.
Оздрен прозират очертанията на върховете Българка, Бедек и Кара-
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джова кула, зад тях е равното гърбище на Исполин и на хоризонта —
масивът Триглав. Ако не се изкачва върхът, се върви по левия източен край на поляната. След 150 м се завива право на изток в буковата
гора. Тя се прекосява по хоризонтал и отново се излиза на наклонената на север поляна под вр. Чумерна. Следи се границата й с гората,
докато се достигне зимната стълбова маркировка, слизаща от върха
(40 мин). Започва спускане в букова гора. Това е началото на Темната гора. Пътеката е стръмна и опороена. Доста надолу тя завива с
по-малък наклон на североизток до седловинка. Пътеката минава по
заоблено връхче, зад него — през второ, по-високо, и стръмно и продължително слиза до голяма ниска седловина на вододелното било
(общо 1,30 ч). На тази седловина от югоизток — откъм долината на
Права река, личи трупчийски път. Северно от билото се простират
лабиринтите на гористите бърда Кокоша глава, Суха брада, Черна
брада.
На изток-североизток до пр. Вратник билото се нарича Темната гора. Сега от мрачната вековна гора, в която често се губели
планинците, не е останало почти нищо. В по-голямата си част южните и северните склонове на планината са обрасли с нови издънкови
букови или иглолистни гори. Започва продължително изкачване по
югоизточния ръб на вр. Бяла крава. Старите сечища на север вече са
доста обрасли с млада гъста гора. Ту по-стръмно, ту по-полегато за
1,10 ч се излиза на темето на вр. Бяла крава (общо 2,40 ч). Предстои
в същата посока 50 мин слизане по опороен терен до добре изразена
билна седловина — м. Пейбунар (3,30 ч). От юг до нея се изкачва
горски път от с. Бяла паланка по Голямата река и нейния приток Кривата река. По северния склон на планината пътят с много стръмни
завои се спуска в дълбоката речна долина към с. Костел.
Продължава се на изток по леко нагънатото тясно вододелно
било. Подминават се сечища, зашумени участъци, иглолистни гори,
отделни петна от старата букова гора. Необходими са около 2 ч, за да
се пресече поредната седловина и полегато да се изкачи обширно пасище (5,30 ч). Зад гърба остава м. Табиите, от която се отделя в южна
посока голям страничен хребет с височините Соуджак и Коджамар.
В околностите има стари калета, които още не са проучени. Маркираната пътека излиза на Говежда поляна. Виждат се от юг стари
минни съоръжения. Северно от тази поляна извира Средната река, а
южно — Новачева река. На изток пътеката
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се разширява в коларски път. По него през широколистна гора се излиза на продълговатата билна поляна Трите гроба. На юг се отделя
страничен рид с високия вр. Кокорутлук. Маркираният билен път
слиза постепенно на изток-югоизток от северната страна на билото
през гора и извежда на открито при Агликина поляна (общо 6,30 ч).
На това старо хайдушко сборище често отсядали с четите си Желю
войвода, Кара Стоян, Злати войвода, Панайот Хитов, Хаджи Димитър. През август 1868 г. оцелелите 14 Хаджидимитрови четници дошли от Бузлуджа дотук. Предадени и обградени от голяма потеря, те
дали последно сражение. В него паднал убит водачът им и байрактар
на четата Димитър Заралията. Другите четници били заловени, някои
обесени, а останалите — пратени на заточение. На Агликина поляна
на голям гранитен блок се чете надписът: „Тук, на Агликина поляна
— прославено хайдушко сборище, е трябвало през 1868 г. Хаджи
Димитър и Стефан Караджа да обявят привременно правителство и
образуване на въстаническа армия за освобождаване на България. До
това място достигат 14 четници. Вечна слава на героите!"
В долния край на поляната и доста далеч от паметника се
намира Хайдушкото (Хаджидимитровото) кладенче. Околността
много често е посещавана през въоръжената борба срещу фашизма
от партизаните на отряд „Хаджи Димитър".
На изток от Агликина поляна по асфалтиран път по тясното
гористо вододелно било за 15 мин се слиза на превала на пр. Вратник
(общо 6,45—7 ч). Тук сега е построен голям пътен кантон. При лошо
време в него може да се намери подслон. През пр. Вратник минават
автобуси за Сливен, с. Стара река, Елена и Велико Търново.
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IX. ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА

Източна Стара планина е най-ниската част на Стара планина. На запад започва от пр. Вратник и на изток свършва при Черно море с н. Емине. На север с ясно
изразени стръмни склонове тя опира в поредица от малки котловинни полета, долинни разширения и тесни речни клисури от Източния Предбалкан. Южната граница е
също ясно очертана от стръмните подножия на склоновете към Сливенското, Карнобатското и Айтоското поле и Бургаската крайбрежна низина. Този дял е представен от
две успоредни планински вериги. Северната, по която е очертано старопланинското
вододелно било, се нарича Матор планина и е съставена от Котленска, Върбишка,
Камчийска и Еминска планина. Южната, която се нарича Удвой планина, започва със
Сливенска планина, а на изток от нея е северният рид със Стидовска, Карнобатска и
Айтоска планина и южният рид Гребенец и Терзийски баир.
Лични върхове в Източна Стара планина са в Сливенска планина Българка (1181 м) — първенецът на планината, в Котленска планина Разбойна (1128 м), в
Гребенец Таваните (1034 м), в Стидовска планина Голямо Стилово (1011 м), във Върбишка планина Черния нос (1053 м), Калето и Байрака, в Камчийска планина Каменяк
(627 м), Мандрабаир (621 м), Стара Голица и др.
Високите части на планината, както и нейните северни склонове, са обрасли
с букови и най-вече с просторни дъбови гори. Южните склонове са заети от закелявели габърово-дъбови гори, които се подменят с по-перспективни дървесни видове.
От Източна Стара планина извират на север р. Тича и някои нейни притоци,
р. Луда Камчия и десните й притоци Голяма река, Коджадере, Балабан-дере, Елешница и др. Направо в Черно море се вливат реките Фъндъклийска, Двойница, Хаджийска, Ахелой и Айтоска. На юг текат реките Асеновска, Овчарица и Мочурица с приток
р. Мараш — леви притоци на р. Тунджа.
Източна Стара планина поради по-малката надморска височина и по-топъл
климат в сравнение с другите две планински части била обитавана от древността.
По речните долини, подножията и ниските заравнени била има следи от траките, от
римляните, от старобългарската държава. Проходите били използувани по писмени
сведения повече от 24 века. Крайбрежните подпланински селища на траките поддържали връзки по море със земите южно от Странджа до Босфора и крайбрежието на
Мала Азия. По време на османското иго планината била закрилница на хайдушките
чети. През 1828— 1829 г. и през 1878 г. проходите били преодолени от руски войски.
След Освобождението населението бързо се пролетаризира. Взема участие в Септемврийското въстание. В Източна Стара планина през 1941—1944 г. действуват отрядите „Смърт на фашизма", „Народен юмрук", „Васил Левски" и за кратко време отряд
„Михаил Петров".
Туристическите ресурси на Източна Стара планина вече започват да се усвояват, но историческите местности и обекти все още не са свързани в единна мрежа
от маркирани маршрути. По долината на р. Луда Камчия, по долинните разширения и
котловинните полета, както и през множеството
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планински проходни седловини, са прокарани съвременни асфалтирани шосета. Селищата в тях се използуват за изходни пунктове към различните планински дялове.
Задбалканската жп линия и линията Варна — Карнобат също улесняват по-бързото
придвижване на туристите. По-важни изходни пунктове са превалът на пр. Вратник,
Сливен, Котел, Айтос, гара Дъскотна и др.
Туристическата база е недостатъчна. Някои ридове, като Гребенец, не разполагат с нито една хижа или заслон. Най-осезателно се чувствува липсата на материална база по билата на Котленска и Върбишка планина, както и по Еминска планина,
по които минава маршрутът от вр. Ком до н. Емине. С изключение на мрежата от
отлично маркирани маршрути в Сливенска планина в Източна Стара планина маркираните пътеки са малко.

IX. 1. Котленска планина
Котленска планина е най-западният дял на северната верига (Матор планина) на Източна Стара планина. На запад започва от пр. Вратник, чрез който се свързва
със Средна Стара планина. На изток достига седл. Цигански гроб, като границата е
очертана по Медвенска река. На север се ограничава от десния приток на Стара река
Кючюкдере, по южните окрайнини на Върбишкото хълмисто понижение по линията
на селищата Тича и Ябланово. Южната граница е по р. Луда Камчия.
Непосредствено на изток от пр. Вратник се издига вр. Вратник. В източна
посока Котленска планина рязко се понижава и се разделя на три рида от долините
на реките Сухойка и Нейковска. В най-източната си част планината се проломява от
Котленска река. По северния рид, по който е вододелното било, са върховете Чуката
и Сухи дял. По средния рид се издигат вр. Разбойна (1128 м) и вр. Вида. Източно от
пролома на Котленска река най-високо се издига ридът Бели брегове. Общо взето, западните части на северния и средния рид са обрасли с букови и дъбови гори. Южните
им части, както и почти целият южен рид, са заети от пасища и обработваеми земи.
Най-източната част на Котленска планина — между Котленска и Медвенска река, и
северните склонове между селата Тича и Ябланово са обрасли със стари букови и
дъбови гори.
От Котленска планина извират реките Тича от север и Котленска и Медвенска от юг. Характерна особеност на планината са обширните окарстени райони. Те са
по горното течение на Медвенска река, по отвесните варовикови склонове Тиханка,
Урушките скали, Злостен, Бели брегове, както и по течението на р. Зеленич. Тези райони са интересен обект за спелеолозите.
Котленският проход и проломът на Котленска река са стара съобщителна
артерия. По нея на юг се движели славяни, българи, а на север — византийци. Планинските дебри били кръстосвани от хайдушки чети. Местата около Злостен били
посещавани от Г. С. Раковски. В най-източните предели на планината през есента на
1875 г. достигнала Шуменската чета от Старозагорското въстание. През Априлското
въстание през средния рид на Котленска планина преминала четата на Стоил войвода. По времето на Освободителната война тук действували опълченските дружини и
руските освободители. През март 1944 г. за кратко време тук пребивава търговищкият
партизански отряд „Михаил Петров".
В Котленска планина има следната база: з. Зеленич (с 20 места), туристическа спалня в Котел (40 места), спалня Стидово в с. Градец (40 места). В
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селата Жеравна и Медвен може да се нощува в частни квартири. На пр. Вратник има
малък заслон.
Изходни пунктове са превалът на пр. Вратник, селищата Раково, Нейково,
Ичера, Жеравна, Котел, Градец, Медвен. Маркировка има по средния рид на Котленска планина от пр. Вратник до Котел и на изток по билото през седл. Цигански гроб
с продължение във Върбишка планина. Частична маркировка има по бойния път на
четата на Стоил войвода и по пътя на подводничарите.
Северните склонове на северния рид на Котленска планина попадат в Търговищки окръг, а останалата част на планината — в Сливенски окръг.

IX. 1.1. Пр. Вратник — гр. Котел (8 ч)
Маршрутът е част от похода Ком — Емине.
От превала на пр. Вратник, където е новият пътен кантон,
се тръгва по шосето на изток към м. Даула и вр. Българка. То е прокарано южно от гористото било. След 1,5 км шосето минава през
поляна, след още 500 м — през втора поляна. От северната страна
на шосето се отделя туристическа маркировка към вр. Вратник. На
3-ия км от превала се завива на север и нагоре по наклонен коларски
път из широколистна гора. Той е със старинен калдъръм, засипан с
пръст и утъпкан през 1968 г. Пътят извежда на планинското било при
поляната Вратник (1 ч). До нея в гората е заобленият вр. Вратник.
Сред заобиколената с вековна букова гора поляна е поставен надпис,
осведомяващ, че това е античният проход Порта Ферея, преименуван
през османското иго на Демиркапия. Легендата разказва за голяма
крепост с желязна врата, през която минавали керваните за Северна
и Южна България. Сега местността и съседният проход носят българското име Вратник. На поляната е изграден малък заслон.
Връх Вратник е важен планински възел. В източна посока е
Сливенска планина като най-западен дял на Удвой планина. На изток-североизток се отделя Матор планина с нейния най-западен дял
Котленска планина. Между тези два основни клона на Източна Стара
планина тече р. Луда Камчия. Изворът й е на няколко десетки метра
източно от поляната Вратник. Наблизо на поляната е и скромният
паметник на лобното място на Иларион Драгостинов.
От поляната маркираната пътека върви на североизток с лек
наклон надолу из гората, докато се съедини с горски път. По пътя
след 1 км се прави отклонение на изток и пак по пътека продължава
слизането. В този район планината се разделя на три била от почти
успоредните долини на р. Сухойка
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и Нейковска река. Северното било е истинското вододелно било на
Матор планина, но по него няма очертана пътека. Средното било с
посока право на изток е най-високо. В източната му част се издига
вторият по височина връх на Източна Стара планина — Разбойна
(1128 м). По това било минава маршрутът към н. Емине.
Маркираната пътека прекосява папратлива поляна и превежда през нискостеблена гора. Трябва да се следи внимателно маркировката по дърветата. За 1 ч от поляната Вратник (общо 2 ч) се
минава край горско изворче. То е от северната страна на пътеката.
След изворчето пътеката продължава да криволичи по средното било
на Котленска планина. Минава се през букови лесове, изпъстрени
с гъсти издънки и трънаци, с малки и големи поляни. Поляните са
обрасли с папрат и пътеката из тях се губи. Необходимо е всяка поляна да се прекосява внимателно, право на изток, докато се влезе
в насрещната гора. След стъпаловидно слизане по средното било
(1,30 ч) маркировката неочаквано довежда до огромен вековен бук
в широколистната гора, обявен за природна забележителност (общо
3,30 ч). Оттук на запад към пр. Вратник на 9 май 1876 г. преминала
четата на Стоил войвода. Възрастният родолюбец от с. Нейково Ради
Мухтаров, наричан Лудия Ради (Дели Ради) на това място останал да
прикрива отстъпващата чета. Използувайки дебелия дънер на бука
като сигурна защита, той дълго спирал натиска на потерята и убил
доста от противниците. Стрелял до последния си куршум и паднал
със смъртта на героите. Затова сега дървото се нарича Делирадева
бука. Наблизо, само на 5—10 мин от Делирадевата бука, има още
един паметник. Той сочи мястото, където на 9 май 1876 г. четата на
Стоил войвода водила друго сражение. В него загинал Георги Обретенов, един от апостолите на Сливенския революционен окръг.
На изток от Делирадевата бука отново се редят гори и
папратливи поляни. Пътеката значително се разширява и е равна.
Подминава се изворът Чучурката, който е от северната страна на
пътя в м. Зурлева мандра. На около 1 км източно от нея най-сетне се
излиза на открито при обширната Околчарска поляна (1,30 ч, общо
5 ч). Право напред и на изток по посока на пътя се изправя високият
купол на вр. Разбойна. Вляво от него на хоризонта са вр. Свинар,
Белите брегове и Урушките скали. На североизток зад долината на
р. Сухойка е главното вододелно било със Сухи дял. В югоизточна
посока се синее Стидовска планина, а на юг се издига Сливенска
планина с върховете Харамията и Българка.
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Околчарска поляна е старо кръстовище на коларски и конски
пътища от с. Нейково и с. Жеравна на северозапад за с. Кипилово.
Още щом се излезе от гората, с остър завой вляво и на север се прави
отклонение от маркировката. Достигне ли се гората в ъгъла на поляната, по добре очертаната пътека се продължава за Котел. Полегато
се слиза на север и североизток из сенчестата гора. Подминават се
няколко поляни. От тях на изток се вижда гористият рид Гредата, а
долу в ниското е долината на р. Сухойка. За 40 мин се слиза до нея
(5,40 ч). Покрай реката са котленските краварници. По камионен път
на изток се минава и край постройки на горските работници. До тях
е з. Зеленич. Състои се от две сгради — столова и спалня с 20 места.
Наблизо има чешма.
След поредната почивка се продължава на изток. До Котел
камионният път е дълъг 9 км. Това разстояние се изминава за малко
повече от 2 ч. Пътят криволичи край реката и прекосява продълговати поляни. Южните и северните долинни склонове са гористи. Колкото повече се наближава градът, толкова левите склонове (Сухи дял)
стават оголени и каменисти. От юг склоновете на вр. Дрянова могила
са покрити с гъсти дъбрави. Постепенно долината на р. Сухойка се
разширява. Дъното й е равно и заето от селскостопански площи. На
югоизток се виждат многобройните постройки на вилната зона в м.
Чукарите под стръмните склонове на вр. Разбойна. Минава се край
парк „Изворите" и се влиза в Котел (8 ч).
От Околчарска поляна до Котел може да се отиде по друг вариант — през вр. Разбойна (Разбуйна). Той не е по-дълъг, но е свързан с изкачване и доста стръмно слизане в края на дългия преход от
Вратник. Като се следи стълбовата маркировка на изток през открити
площи и горички, край Овчи кладенец и завой на североизток през вр.
Човешка глава и м. Куилото се изкачва личният вр. Разбойна (2,30 ч,
общо 6 ч). В миналото върхът бил хайдушко сборище. От високото
му чело се откриват интересни гледки на всички посоки. На изток в
ниското е дълбокият пролом на Котленска река. На юг планинските
гънки постепенно се понижават към долините на реките Нейковска
и Луда Камчия. Зад тях почти на еднаква височина са най-високите
върхове на Сливенска планина. На запад по средното било се виждат
Околчарска поляна и гористият вр. Вратник. На север е вододелното
било и каменистият Сухи дял. От върха на изток, а после на север
маркираната пътека стръмно слиза в м. Чукарите, откъдето за 1,30 ч
се влиза в града (общо 8 ч)
250

Във възрожденския Котел (8732 ж.) интересни обекти за посещение са Старото училище в кв. Галата (Галатанското училище)
— сега превърнато в исторически музей, природонаучният музей,
Пантеонът на прочутите котленци. Северно от Галатанското училище в една от възрожденските къщи се показва битът на Котел преди Освобождението. Привлекателен кът за отмора е парк „Изворите" западно от града. В Котел има дървообработващо предприятие и
килимарски цех. В града има два хотела и един мотел (общо със 118
места) и туристическа спалня (40 места).
IX.1.2. Гр. Котел — с. Жеравна (2,30 ч)
До старинното с. Жеравна обикновено се отива с автобус
(14 км). За любителите на пешеходните преходи съществува и пряк
маршрут, очертан по стария коларски път между двете селища из
източните склонове на средното било на Котленска планина. От Котел се тръгва по шосето за Сливен из долината на Котленска река
(Котлешница). В югоизточния край на града шосето минава през
реставрираната крепостна стена, градена с камъни и дървета.
Ограждала е града като защита срещу нападенията на кърджалиите.
Тя е една от забележителностите на Котел. От запад зад реката са
индустриалните предприятия. След тях (45 мин) шосето се напуска.
По коларски път се пресича реката по мост. Успоредно на реката се
минава близо до няколко постройки и вили. На югоизток е проломът
на Котленска река. В най-тясното му място е издигнат паметник —
трима старобългарски войскари с шлемове. До мост на шосето на
голям камък е изобразен лъв. Надписът осведомява: „Тук на 17 юли
1280 г. вождът на селското въстание Ивайло разби десетхилядната
византийска войска начело с Мурин." Текстът е взет от средновековния летописец Георги Пахимер.
Със завой надясно коларският път навлиза в долината на
планински поток. При просторно долинно разширение пътят започва
да се изкачва по планинския склон. Върви се из гора от дъб и бук. Наоколо се виждат млади насаждения от бор и издънкови дъбови гори.
За 45 мин (общо 1,30 ч) се достига разклонение. На югозапад и запад
се отива нагоре към вр. Разбойна. Другото отклонение се насочва на
югоизток към м. Кореник. Продължава се по средата между двата
пътя нагоре по изоставен и изровен от пороите път из стара букова
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гора. На места той е затрупан с дебел пласт шума, има паднали сухи
клони. Общо за около 2 ч от Котел се изкачва ридът Ветрила. Северните му склонове са стръмни и гористи, а южните — полегати и скалисти. Ветрила е изграден от горнокредни (мастрихтски) скали. Те
са силно нагънати и натрошени. Заради своите особености подобни
скали от същия геоложки етаж у нас се наричат ветрилски пластове.
На северозапад в подножието на Сухи дял се виждат къщите на Котел. На север съвсем наблизо е вр. Вида с останки от стара крепост.
На изток е проломът на Котленска река. На запад ридът Ветрила се
изкачва към вр. Разбойна. На юг е снижаващият се наляво и на изток гребен на Стидовска планина, а на югозапад зад добре личащата
седл. Чуката се издига Сливенска планина. От билото на Ветрила
старият път прави остър завой на югозапад, с леко слизане навлиза в
дъбрава и за 30 мин довежда в с. Жеравна (общо 2,30 ч).
Жеравна е старо поселище. Околностите му пазят следите
от живота на траки, римляни, византийци, българи. Сегашното село
е основано през османското иго. През Възраждането благодарение
на силно развиващото се скотовъдство (предимно овцевъдство) селището бързо процъфтяло. Къщите му са много стари, построени в
местен архитектурен стил. Интерес представляват къщите на Йордан Йовков (превърната в музей), Сава Филаретов, Тодор Икономов,
Руси Чорбаджи, старото училище, старата чешма и др. В селото
— архитектурен резерват, може да се нощува в някоя от старинните
къщи. Жеравна е един от 100-те национални туристически обекта.
IX. 1.3. С. Градец — с. Медвен (6 км, 1,30 ч)
До старинното с. Медвен може да се отиде с автобус или пеш
от разклона при с. Градец. Тръгва се по тясно асфалтирано шосе на
североизток. Край няколко постройки започва изкачване, докато се
излезе на равна местност, заета от ниви. Шосето с няколко серпентини слиза стръмно в долината на Медвенска река и довежда в центъра
на селото (6 км). Главна забележителност е родната къща музей на
Захари Стоянов, строена при 1847—1849 г. По инициатива на пионерския щаб „Захари Стоянов" при Двореца на пионерите в София
през 1968 г. е превърната в музей. Интерес представляват интериорът и изложените предмети. Тук са спомените
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и снимките на дъщерята на Захари Стоянов. В края на Освободителната война Медвен бил опожарен от башибозуците. На 20 януари 1878 г. в сражение с тях влезли опълченци и руси. Паднал убит
д-р Константин Везенков, лекар в българското опълчение. На него е
кръстено едно от близките села. От с. Медвен могат да се посетят на
север по камионен път водопадите Синия вир (30 мин), Скоковете
(2 ч). Потайната околност на Скоковете е използувана за нелегални
ремсови конференции. Партизанският отряд „Смърт на фашизма"
устроил . тук постоянен склад за дрехи, хранителни продукти и оръжие.
IX. 1.4. Гр. Котел — х. Върбишки проход (6 ч)
Маршрутът от Котел до Върбишкия проход (част от похода
Ком — Емине) се разделя по профил на три части. Първата третина
(в Котленска планина) е изкачване, втората е очертана по високото
заоблено планинско било на Върбишка планина, а третата е приятно
слизане.
От източния край на Котел се тръгва на север по асфалтираното шосе към Котленския проход и Омуртаг. При асфалтовата
база шосето се изоставя, рекичката Глогова се прекосява два пъти
и като се следи маркировката, се подминават овчарски кошари. По
маркировката се завива на североизток. Чрез стъпаловидно леко изкачване по наклонени на юг ливади се минава последователно през
два дола в посока към насрещните Бели брегове. Пътеката навлиза в
Гарванов дол, обрасъл с букова гора. Минава се край чешма (1,15 ч) и
плавно се изкачва през сенчеста гора. В горния източен край на дола
се излиза от гората на седловина, разположена на билото. На запад
е гористото връхче Козяк с руини на стара крепост. На северозапад
се виждат Урушките скали. На север се синее Източният Предбалкан с Преславска планина на преден план. На североизток през стара
букова гора се върви по изоставен коларски път, докато се излезе
на красивата горска поляна Ечемика (общо 2 ч). До гората е новата
чешма Хайдушка среща.
От поляната Ечемика се продължава на югоизток по маркирания път нагоре през стара букова гора. Скоро от север се вижда полянката, където през септември 1875 г. по време на Старозагорското
въстание била разпусната Шуменската чета. Върви се южно от Бели
брегове. След не повече от 1 ч отново се излиза на планинското било
(общо 3 ч). На запад
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е хребетът на Бели брегове. Северно от маркирания маршрут има
изворче. На север остава м. Злостен, а вдясно от нея е гористата грамада на вр. Тесния нос. На изток маркировката превежда по вълнообразното било през букова гора и нови насаждения до седл. Цигански гроб (1 ч, общо 4 ч). Тя е границата между Котленска планина на
запад и Върбишка планина на изток. По камионен път на югозапад
може да се слезе в с. Медвен. На североизток е дълбоката долина на
р. Герила. Първоначално на север, а след това на север-североизток
се слиза до чешма. На североизток от нея се продължава надолу из
долинка до поляна, където има свинеферма. Високо на югоизток се
издига гористият вр. Черния нос — най-високият връх на Върбишка
планина. От север са склоновете на горист хребет, който с дъга на
югозапад постепенно се издига и се свързва с вр. Тесния нос. По слаб
наклон на изток-североизток постепенно се слиза из гористата долина на р. Герила. Излиза се на наклонени поляни с пионерски лагер
(общо 5 ч). След него по планинско шосе в същата посока може да се
слезе за малко повече от 30 мин до летовището Върбица.
Продължава се на юг-югоизток леко нагоре към Върбишкия
проход. След 1 ч е м. Минералната вода. От шосето на изток се отделя асфалтирана алея (200 м) до новата х. Върбишки проход (общо 6
ч). Тя предлага значителни удобства и има 103 места. След нейното
откриване маркираният билен маршрут се избягва, защото по него
липсва питейна вода, нощуването в най-високата част на Върбишкия
проход не винаги е сигурно и трябва да се носят бивачни съоръжения.
Със слизането по северния склон се съкращават приблизително 3 ч. Този, който желае да опознае планинското било, от Цигански гроб на изток може да изкачи вр. Черния нос, да слезе на север
до седл. Машеница, да изкачи последователно върховете Големия и
Средния нос и отново да слезе до поляните Писаница. Оттам се изкачва до кантона на превала на Върбишкия проход (9 ч). На север
по шосето до х. Върбишки проход са 10 км, а на юг до с. Бероново
— 16 км. Западно и югоизточно от превала се намират развалините
на крепости. Околността е заета от стари широколистни гори — бранището „Момин град". На големите поляни източно от близкия вр.
Калето до лобното място на партизанина Велислав Драмов (Сергей)
е предвидено да се построи туристическа хижа.
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IX.2. Върбишка планина
Върбишка планина на запад се отделя от Котленска планина чрез долината на Медвенска река и седл. Цигански гроб. На север склоновете й се спускат до
селищата Ябланово, Върбица, Бяла река, Риш, долината на Брестова река, селата Веселиново, Поляците, Партизани и Комунари до водослива на реките Голяма и Луда
Камчия. Източна и южна граница е долината на р. Луда Камчия. Реките Герила, Елешница, Брестова, Садовска и др., които текат на север и на юг към големите реки Тича
и Луда Камчия, са раздрали дълбоко планинската снага, поради което вододелното
било описва големи криволици. Първенец на този старопланински дял е вр. Черния
нос (1053 м). Други по-високи върхове са Тесния нос, Байряка, Сиври-баир и др. Северните и южните склонове на планината са стръмни и обрасли с широколистни гори
и иглолистни насаждения.
През древността и средновековието по десетки върхове на билото, проходните седловини и склоновете на Върбишка планина били изградени крепости за отбрана. Сега те са в руини и са обрасли с храсти и ниски дървета. По време на въоръжената борба против фашизма и в този планински дял действуват народните партизани.
Само билният маршрут е маркиран. По него няма туристически хижи или
заслони. Засега във Върбишка планина са построени само две хижи: х. Върбишки
проход (103 места) и х. Чудните скали (80 места). На границата с Камчийска планина
е х. Луда Камчия.
За изходни пунктове в планината служат селищата Котел, Върбица, Бероново, Риш, Веселиново, жп спирките в Лудокамчийския пролом.
Върбишка планина в административно отношение е в Шуменски и Бургаски окръг. Незначителни части в западния и североизточния й край попадат в Сливенски и Варненски окръг.

IX.2.1. X. Върбишки проход — Ришки проход (9 ч)
Маршрутът е част от похода Ком — Емине.
От х. Върбишки проход се слиза на север към летовището
Върбица. По планинско шосе, което преминава в камионен път, се
върви на изток по северните подножия на планината. На североизток
зад къщите на гр. Върбица в дъното на хълмистата област Герлово
блестят водите на яз. Тича. В далечината на север и североизток се
открояват ридовете на Източния Предбалкан Преславска и Драгоевска планина. Постепенно пътят се изкачва по планински склонове,
обрасли с иглолистни насаждения и смесена широколистна гора. Неусетно се излиза на просторна седловина (1 ч). Наблизо е м. Кольов
гроб. Покрай порутени горски постройки горският път зашива на изток-югоизток в красива дъбрава. За половин час се стига при горски
бараки в м. Попов извор (общо 1,30 ч). Зад тях пътят рязко завива на
юг и с няколко криволици преодолява заоблен горист хребет. При
неговото било се завива
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почти на изток. Слиза се от южната страна на хребета. Върви Се през
ниска издънкова гора. По-надолу се навлиза в дъбова гора, завива се
на югоизток и постепенно се слиза към дъното на обширната долина
на р. Елешница. За 1,30 ч от Попов извор се стига до ДГС „Елешница" (общо 3 ч). Има чешма.
Продължава се на изток по горски път. Премине ли се Мътни дол, предстои продължително изкачване към вододелното било.
Видимостта е ограничена от дъбовата гора. С поредица от плавни
завои се набира височина. По-нагоре дъбовата гора преминава в букова. Заобикаля се възвишението Входа. Изкачването продължава с
поредица серпентини и за 1 ч се излиза високо горе на билото при
просторната заравнена м. Голямата нива (общо 4 ч). Наблизо е изворът Покрит кладенец (сега изровен от булдозери).
Дотук може да се дойде от кантона на превала на Върбишкия
проход, като се върви по билото, маркирано със стълбове. Минава се
край вр. Калето, Мечата скала и се излиза до Кривата скала, откъдето в северна посока се слиза до Голямата нива (4,30 ч). Най-кратък за достигане на м. Голямата нива е вторият вариант — от кантона
на прохода на изток по трупчийски път по долината на р. Гулият до
ДГС „Елешница" (3 ч). Но и той рядко се използува поради липсата
на сигурен подслон около превала на прохода.
От м. Голямата нива се продължава по билната маркировка
на север. Пътеката криволичи по стръмнината през гъста нискостеблена гора. Щом като се превали ридът Входа, се завива веднага под
прав ъгъл на изток. Маркировката трябва неотклонно да се следи.
След 30 мин се подминава природната забележителност Стария бук
(4,30 ч), който е поломен от горолом. Следва продължителен преход
из широколистна гора, сечища, поляни с поредица от малки слизания
и изкачвания, докато за 3 ч се излезе на най-високото място на рида
Входа вр. Байряка — общо 7,30 ч.
Оттук започва слизане към Ришкия проход. Пътеката завива
надолу в северна посока из разредената гора, криволичи по склона и
довежда до седловинка на тясното вододелно било. От нея се завива
отново на изток. След кратко изкачване на ниско връхче се слиза към
прохода по билото и на късо разстояние се прехвърля от северната
му страна в посока на вр. Вълча скала. По северния му склон скоро
се достига отново билото при поредна малка седловина. По южния
склон пътеката наближава вр. Голям Дебелец, завива на югоизток и
траверсира надолу по диагонал източния скат на вр. Малък
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Легендарната Бузлуджа

Из Трявна

Вековният бук на Мъглижка поляна

Агликина поляна

Край хижа Грамадлива

Проходът на републиката с хижите Предела и Химик

Хижа Чумерна

Заслонът на прохода Вратник

Из народния парк „Сините камъни"

Жеравна

Успешна борба с ерозията

Нос Емине

Партизанското скривалище в местността Ортото

Дебелец. Вече с по-малък наклон се стига до превала на Ришкия проход (1,30 ч от вр. Байряка, общо 9 ч). На 300 м северно вляво от
шосето (в дола) има възпоменателна чешма —-паметник на разстреляните на 17 декември 1943 г. ятаци от с. Риш. На север е долината
на Брестова река, а на юг — на р. Немойдере. От двете страни на
Ришкия проход има останки от крепости. Предполага се, че в северните части на планината около прохода на 26 юли 811 г. войските на
хан Крум унищожили византийската армия начело с императора Никифор I Геник. Някои историци поставят мястото на това сражение в
северните подножия на Върбишкия проход.
От превала на Ришкия проход се тръгва по асфалтираното
шосе на юг. При първия му завой наляво то се изоставя и по стария
път, който е маркиран, се слиза в долината на р. Немойдере. Излиза
се отново на шосето при т. нар. Крумов мост. Съвсем наблизо нагоре
по течението на реката е големият пионерски лагер (1 ч от прохода,
общо около 10 ч). Надолу и на юг на около половин километър е м.
Бараките. Тук може да се пренощува в една от постройките на горското стопанство. Има и голяма чешма.
Разстоянието на север до с. Риш по шосето е 10 км, на юг до
моста на р. Луда Камчия — 3 км, а до бензиностанцията и х. Камчия
(40 места) — още 3 км. През Ришкия проход минават автобуси за
Смядово, Шумен и Карнобат.
IX.2.2. Ришки проход — х. Луда Камчия (7,30 — 8 ч)
Маршрутът е част от похода Ком — Емине.
Тръгва се от постройките на пионерския лагер южно от превала на прохода. Маркировката е по черен път из долината на р. Немойдере към нейните извори. Върви се на североизток край коритото
на реката, притиснато като в клещи от околните канаристи склонове.
Постепенно долината става по-плитка и по-широка (30 мин). От северната страна има свинеферма. По-нататък пътят прекосява на няколко места рекичката. Нейното корито се изоставя и с плавен завой
на юг и югоизток се навлиза в широколистна гора. Видимост няма,
но маркировката е добра. С плавно изкачване се излиза на планинско
равнище, заето от пасище и заобиколено с гора (общо 1,30 ч). Наблизо има единични скали, затова местността се нарича Побит камък.
Наблизо до северния край на поляната в гората има чешма със студена вода. При Побит камък
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се завива на североизток. Продължава се по лек наклон нагоре през
стари сечища, обрасли с млада издънкова гора и нови насаждения.
Излиза се на планинското било, което тук пуска на югоизток към с.
Съединение страничен рид. Пътят слиза в плитка гориста долинка,
по чието дъно има няколко полянки (общо 2 ч).
На изток-североизток от билото се отделя дълъг страничен
рид, който опира до Лудокамчийския пролом. Зад пролома неговите гънки продължават в Камчийска планина. Маркираният маршрут
криволичи на изток, преминава през горички и открити площи и завива на югоизток по млади насаждения. Наблизо в м. Поров кладенец
има вода за пиене. След това леко се спуска из гора и за 1 ч се стига
край заслон на ловците, направен от автобусна каросерия (общо 3
ч). Има чешма. Завива се на изток по поляната Оброчищна нива. С
незначително изкачване се излиза на ниското връхче Люляците. От
него се открива хубава гледка към Лудокамчийския пролом и върховете Каменяк и Мандрабаир от Камчийска планина. На югоизток е
ниското гърбище на Карнобатска планина. От Люляците се слиза на
седлото Порът. На това място има разклон — един път води на североизток към с. Звезда, а друг — на югоизток към с. Рупча. В източна
посока на планинското било се издига вр. Средния нос. По широкия
път с приятно слизане на югоизток за 1 ч се достига с. Рупча (общо
4 ч). Това планинско селище се намира почти на половината път от
Ришкия проход до х. Луда Камчия.
На изток се продължава по широк черен път. С приятно слизане по южните склонове се върви към съседното с. Планиница (8
км). От север склоновете са оголени. По тях тук-там в суходолията
се виждат ниски храсти и закелявели габъри и дъбове. По билото се
редят върховете Средния нос, Калето и Голяма къща. На последния връх стърчи антената на телевизионен ретранслатор. Близо до с.
Планиница по склоновете отново се появяват широколистни гори. В
центъра на това село (2 ч от с. Рупча, общо 6 ч) се стъпва на асфалтиран път (11 км до с. Дъскотна в Лудокамчийския пролом).
Продължава се на изток по шосето с приятно слизане по
открит релеф. Преди разклона за с. Вишна, което отстои на 3 км в
северна посока, асфалтираното шосе се изоставя и се слиза надясно
по снижаващо се към р. Луда Камчия заоблено било. Маркираната
пътека довежда на югоизток до реката, която се минава по висящ
мост. На нейния ляв бряг е гара Дъскотна (1 ч). Върви се на север по
асфалтираното шосе или
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покрай линията по долината на р. Луда Камчия и за около 1 ч се стига
до х. Луда Камчия (3 км, общо 8 ч). Хижата има 32 места.

IX.3. Камчийска планина
Камчийска планина е част от източния дял на северната верига (Матор планина) на източна Стара планина. На запад започва от живописния пролом на р. Луда
Камчия, а на изток завършва при Черно море. Северната граница е от с. Аспарухово
на изток-югоизток южно от яз. Г. Трайков,завоя на р. Елешница, към долината на р.
Панаирдере до устието на Фъндъклийска река в Черно море. На юг планината достига
долините на реките Казандере и Двойница. Вододелното било на тази част на Източна
Стара планина е насечено от дълбоко врязаните долини на реките Казандере, Балабандере, Елешница, Двойница. Билата на отделените от тези долини ридове са заоблени и
заравнени, като постепенно се понижават към Черно море.
Над тези заравнености се издигат уединените върхове Каменяк (627 м),
Чешмебаир, Касъмска чука, Стара Голица. Склоновете на планината са покрити с дъбови гори.
Изходни пунктове са всички селища по Лудокамчийския пролом, през който
са прокарани жп линията Варна — Карнобат и асфалтираното шосе, както и останалите селища около планината, свързани с ежедневни автобусни линии.
Туристите могат да използуват хижите Луда Камчия (32 места), Дъбрава (30
места), Гроздьо Желев (60 места), Коджабалкан (30 места), Маринтепе (20 места),
както и х. Дебелец (70 места).
Камчийска планина в административно отношение е в Бургаски и Варненски окръг.

IX3.1. По пътя на Приморския отряд „Васил Левски" (Руднишка мелница — м. Горска барака —х. Маринтепе — х. Коджабалкан — х. Гроздьо Желев — гара Величково)
Традиционният поход по партизанските дири е петдневен.
Нощува се в м. Горска барака, х. Маринтепе, х. Коджабалкан, х. Гроздьо Желев.
До седл. Горска барака се стига с превозно средство от Варна. Преди първия обект — Руднишката мелница, с малко отклонение може да се посети устието на р. Камчия, където на левия бряг
близо до морето се издига паметникът на подводничарите. В този
район на 11 и 28 август 1941 г. 23 български политемигранти, между които са Цвятко Радойнов, Съби Димитров, Васил Цаков и др.,
пристигат от Съветския съюз с подводници в помощ на въоръжената
борба против
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фашизма. Оттук започва техният труден и героичен път към вътрешността на родината. Непосредствено на север от паметника се намират останките от древната крайбрежна крепост Ериде.
По асфалтираното шосе се пресича р. Камчия в м. Пода по
т. нар. Червен мост. Тук на 10 юни 1923 г. въстаналите селяни от
поречието на Камчия влизат в сражение с полицейската и военната
охрана и овладяват района. Продължава се на юг, минава се през с.
Старо Оряхово и се стига до с. Рудник — една от верните яташки
бази на партизаните. Непосредствено северозападно от селото се издига Зайчи връх. По северозападните му склонове се е намирал временният лагер „Ботев". Името му е дадено, след като партизанинът
Андрей Стойков (Премянов) издълбава с джобното си ножче образа
на великия поет революционер върху ствола на стар дъб.
На около 3 км след с. Рудник шосето за м. Горска барака и с.
Дюлино минава покрай изоставената сграда на Руднишката мелница. Малка плоча напомня за една от големите акции на отряд „Васил
Левски". На 16 юли 1944 г. 40 партизани нападат квартируващата тук
жандармерийска част и без да дадат нито една жертва, я пленяват,
снабдявайки се с голямо количество оръжие, боеприпаси, храна и
дрехи. Тази дръзка акция има голям политически ефект сред населението от целия край. При Руднишката мелница шосето се разклонява
— за Бяла и Обзор на югоизток, за с. Юнец на запад и за м. Горска
барака и с. Дюлино на юг-югозапад. С плавни наклони шосето извежда на седловина в м. Горска барака, където се намират няколко
сгради на горското стопанство, ресторант и павилиони. Нощува се
на бивак.
На югоизток в долината на р. Двойница е с. Дюлино (6 км).
Тук са останките от къщата на Трифон Милушев — баща на партизанина Недялко Милушев. На 8 май 1944 г. ятакът е зверски изтезаван
от фашистката полиция и тъй като не отронва нито дума, е жив изгорен в собствения си дом. В северозападната част на селото е запазената къща на ятака Христо Иванов (Чеката). В нея има възстановено
скривалище и е уреден музей.
Преходът от м. Горска барака до х. Маринтепе е един от найкратките (3 ч). Пътеките са добре очертани и маркирани. От седловината при м. Горска барака на запад се отделя шосе за с. Солник. На
няколко десетки метра по него вдясно и на северозапад се отклонява
коларски път. Той е очертан из дъбова и буково-дъбова гора. На няколко места от него се от260

лъчват пътеки, но основният път е гъсто маркиран. Първоначално
по равен, а след това по леко наклонен терен за 20 мин се слиза в изворната част на дълбокия усоен дол Куза. Това е мястото, където на 8
май 1944 г. по решение на щаба на X BOЗ e създаден и полага клетва
Приморският народоосвободителен партизански отряд „Васил Левски". Има скромен паметник. На север-северозапад oт партизанския
лагер в м. Куза на около 2—2,5 км (40 мин) в долината на същото
дере се намира мястото на партизанския лагер в м. Келефлията. В
него откъснали се части от отряд „Народен юмрук" на 23 юни 1944 г.
установяват връзка с отряд „Васил Левски" и се присъединяват към
него. Тук се избира новото ръководство на отряда. До лагера в м. Келефлията може да се отиде и от с. Солник (по-малко от 1,30 ч).
От м. Куза се продължава в северна и североизточна посока
по маркирана пътека, която скоро извежда на прекия горски път от
близкия гр. Георги Трайков за м. Горска барака. Там, където пътят
се събира с пътя откъм с. Юнец, има табелка, която сочи към колибата на подводничарите — партизанско сборище, където огнената
диря на подводничарите се кръстосва с тази на отряд „Васил Левски"
(2,30 ч от м. Горска барака). Продължава се по пътя в северозападна
посока и за 30 мин се излиза на Маринтепе, където са разположени
едноименната ловно-рибарска хижа и много бунгала. X. Маринтепе
разполага с 30 места и бюфет. Околностите й предлагат добри условия за бивакуване.
От х. Маринтепе по добре маркиран път в северозападна посока за около 45 мин се слиза в подножията на Камчийска планина.
Северно от малък язовир се достига долината на Гебешка река. Пътят излиза на шосето от гр. Георги Трайков за с. Солник при бившата жп спирка Ботево. Белокаменен паметник до шосето напомня,
че тук на 6 август 1944 г. голяма група партизани от отряд „Васил
Левски" нападат казармата на трудовашко поделение и се снабдяват
с оръжие, храна и др. След ожесточено сражение с жандармерийска
част партизаните се оттеглят невредими на юг в горските усои. Паметникът при сп. Ботево отстои на 4—5 км югозападно от гр. Георги
Трайков.
От сп. Ботево се продължава на юг по шосето за с. Солник.
След около 1 км се тръгва вдясно и на запад по добре очертан горски
път. Той се вие по североизточните склонове и билото на вр. Лиса
могила. Върхът може да се изкачи или да се траверсират южните му
склонове и се слиза направо в из261

ворната област на р. Пчелишкото. Там се е намирал партизанският
лагер „Корубата" (2,30—3 ч от сп. Ботево). По тия места, а и по на
запад маркираният път по следите на отряда съвпада много често с
пътя на подводничарите, отбелязан също със специални маркировъчни знаци. Сега мястото, където се е намирал лагерът, е доста оживено — в околностите му и дотук има много горски пътища и пътеки. В
годините на въоръжената борба срещу фашизма обаче тази местност
е толкова закътана и потайна, че бойците от отряда спокойно провеждат учебни стрелби и бойни занятия. От това място партизаните
тръгват за много политически и бойни акции, включително и за акцията при Руднишката мелница. Югоизточно от лагера „Корубата"
и вр. Лиса могила (около 1 ч) се е намирал друг партизански лагер
— „Тиганка".
От лагера „Корубата" през м. Нейкин кладенец в западна посока за 30—40 мин се слиза в китната гориста клисура на р. Армера.
По левия й склон е прокарано чакълирано шосе — т. нар. Бригадирски път, строен през 1947 г. От него в западна посока се отделя
много добре маркиран горски път. С леко изкачване за 10—15 мин
той довежда до партизанския лагер в Осенов дол и лобното място
на партизаните Жечка Карамфилова (Елена) и Петър Маринов (Савата). Тук сред стара широколистна гора е паметникът, който бележи
още един. подвиг. На това място отрядът се установява на лагер, но
е подло предаден и на 17 август 1944 г. е обграден от жандармерия и
войска. Още в началото на сражението пада пронизана Жечка Карамфилова — секретар на РМС. По-късно озверените фашисти смазват
с приклади нейния труп и го изгарят. В този бой е тежко ранен и за
да не попадне жив в ръцете на врага, слага край на живота си Петър
Маринов. Отрядът се оттегля към Шерба, нанасяйки тежки загуби
на врага.
От паметника отново се излиза на шосето в долината на р.
Армера. Следвайки го в североизточна посока по течението на реката, за 45 мин се отива до х. Коджабалкан (5 ч от х. Мартинтепе).
Минава се покрай скалния феномен Орлов камък, който се извисява
на запад от шосето, и се пресича просторна поляна с преустроени
за туристически цели бараки. Хижа Коджабалкан е непосредствено
вдясно от шосето на левия бряг на реката. Тя разполага с 30 места.
Отстои на около 5 км от с. Горен чифлик.
От х. Коджабалкан до х. Гроздьо Желев може да се отиде по
няколко варианта — южно или северно от ловния развъдник Шерба.
Във връзка с неговото разширяване за пре262

поръчване е да се мине от север. От хижата се тръгва по горски път
в северозападна, а по-късно в почти западна посока. Пресичат се
последователно три гористи дола и се стига в долината на р. Долен
(1,30 ч), южно от малък язовир. Оттук по левия долинен склон срещу
течението на реката се излиза на шосето от с. Гроздьово за Шерба,
което трябва да се следва в югозападна посока. Малко преди входа на
ловното стопанство в западна посока се отделя шосето за х. Гроздьо
Желев (5 км). До хижата се стига за 1,15 ч (4 ч от х. Коджабалкан).
X. Гроздьо Желев, дом паметник на партизанския отряд, е построена
в м. Сухия припек до ловното стопанство Шерба. Завършена е през
1972 г. и има 60 места. До хижата има ресторант. От хижата до с.
Гроздьово води асфалтиран път (8 км).
Непосредствено до хижата се издигат три паметника с барелефите на Гроздьо Желев, Цоньо Тодоров и Георги Стоянов. От северната страна е възстановеният бункер, изкопан и добре замаскиран
през есента на 1942 г. от партизаните на чета „Народна дума". През
1942—1943 г. тук се укриват партизаните Д. Борачев, Гр. Желев, Ц.
Тодоров, Г. Стоянов, В. Мерджански и Д. Мовров. След големия провал в с. Раковец (дн. Гроздьово) бункерът е разкрит и на 3 февруари
1943 г. започва 11-часов неравен бой. Партизаните успяват да разкъсат обръча. Раненият Цоньо Тодоров се опитва да се укрие в с.
Горен чифлик, но е открит и се самоубива. На следващия ден в бой с
полицията загиват със смъртта на героите и неговите другари Гроздьо Желев и Георги Стоянов. Сега близките села Гроздьово и Цонево
носят имената на героите.
От х. Гроздьо Желев се тръгва по добре маркиран с указателни табелки път в южна и югоизточна посока и за 1,30 ч се стига
до лобното място на Атанас Александров (Герчо). След голямата
акция в с. Раковец и боя при Сини вир партизанският лагер „Касъма" в м. Касъмова мъртвина (Касъмов дол) е обкръжен, но отрядът
успява да излезе от обръча и се оттегля към района на Шерба. На 13
август 1944 г. наблизо се завързва ново сражение. Врагът е разбит, но
в боя пада пронизан партизанският командир. Днес лобното място
носи името Герчов кладенец. Близо до м. Петльова чука партизаните
изкопават гроб и се прощават с любимия си командир.
От паметника с леко изкачване в югозападна посока се излиза на главния вододел между реките Доделен и Елешница. Оттук
право в западна посока пътят се спуска по Касъмски
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дол и се минава през м. Касъмова мъртвила (1,30 ч, общо 3 ч), където е бил временният партизански лагер. Оттук се навлиза в гористата долина на р. Елешница (1 ч, общо 4 ч). На по-малко от 1 км от
вливането на Касъмски дол в р. Елешница по шосето за с. Цонево се
стига до Сини вир. Малка плоча върху скалите до мост над реката
напомня, че в този район на 12 август 1944 г. партизаните извършват
смела акция — нападат и пленяват голяма жандармерийска част. В
този бой загива партизанинът Васил Тодоров (Асен).
По-нататък се следва шосето за с. Цонево. Непосредствено
на изток се синеят водите на яз. Елешница и се редуват красиви скални групи. На запад се издига вр. Дебелец. След около 5 км от Сини
вир се стига до разклон. Главното шосе продължава на север към с.
Цонево, а западното разклонение за 10— 15 мин отвежда до вилната
зона край яз. Георги Трайков, където е х. Дебелец (3,30—4 ч от х.
Гроздьо Желев). Хижата е в преустроеното училище на бившото с.
Дебелец. Разполага със 70 места. Има водна база.
Традиционният маршрут завършва по асфалтирано шосе (8
км) до село и гари Величково.

IX.4. Еминска планина
На север Енинска планина се разграничава от Камчийска чрез долините на
реките Казандере и Двойница. На запад стига до Лудокамчийския пролом, а на изток
— до Черно море. На юг планината опира до долините на Голяма и Хаджийска река.
Билото на този, дял е ниско и заоблено. В западната част се издига първенецът Мандрабаир (621 м). На изток по-високи върхове са Балиова чука и Гьозтепе. Последното
по-значително възвишение западно от н. Емине е вр. Св. Илия. Северните склонове на
планината са гористи, а южните поради многовековно изсичане са оголени и опороени. Те се залесяват с подходящи дървесни видове.
През древността и средновековието планината се пресичала от оживени
пътища, вардени от крепости и кули. На много места личат техните останки. Тези
проходни пътища били използувани от руските войски през 1828— 1829 г. при прехода към Одрин на ген. Дибич Забалкански, както и през Освободителната война. В
планинските дебри има десетки местности, свързани с бойния път на партизанския
отряд „Народен юмрук".
В планината са хижите Народен юмрук (51 места) и Яна и Николай Лъскови
(30 места). В с. Козичино има нова туристическа база (45 места).
По билото на Еминска планина е очертана най-източната част от похода
Ком — Емине.
Планината е изцяло в Бургаски окръг.
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IX.4.1.Х. Луда Камчия — х. Народен юмрук (5,30—5,45 ч)
Маршрутът е част от похода Ком — Емине.
От х. Луда Камчия се тръгва по асфалтирано шосе в южна
посока. При гара Дъскотна шосето се напуска и през ниско възвишение се отива в с. Дъскотна (1 ч). В селото има паметник на братята Мирчо и Кръстьо Шиварови, разстреляни през 1925 г. Минава
се край паметника и се завива наляво, за да се излезе извън селото.
Върви се край тютюневи ниви и през поляни. От север остава долината на р. Казандере — граница между Камчийска и Еминска планина. Пътят, по който се върви, е опороен. С леко изкачване се навлиза
в дъбова гора, а след това се върви по нейната граница и край ниви
(35 мин от селото, общо 1,35 ч). След преодоляване на ниско възвишение пътят става равен. Почти по хоризонтал се прекосяват гора,
поляни и пак гора, като се траверсират северните склонове до чешма
(общо 2,05 ч). Все по маркирания път се минава под два далекопровода през поляни и се стига до нова широколистна гора и дълбок дол
(2,20 ч). Зад него се върви по горски път до кръстовище (2,40 ч). Зад
кръстовището се пресича по дървен мост воден дол. Съвсем наблизо
е трети сух дол с мост. По брод се минава четвърто дере. Вдясно
от пътя е Челебиевата чешма. Почти по хоризонтал следва разклон.
Тръгва се по десния път и се минава край овчарник. Постепенно от
югоизточна посоката става източна. Прекосява се по дървен мост
пети дол, приток на р. Казандере. През млада иглолистна гора (3,05
ч) се подминава ново кръстовище. Горският път прилича на алея.
Продължава се през буково-дъбова гора и пак по дървен мост се пресича шести, а наблизо — и седми воден дол. Непосредствено зад
него има чешма. Оттук на изток пътят е насипан с чакъл. Излиза се
вече доста високо по Мандрабаир по просторни, наклонени на север
поляни. От тях се открива поглед на север и североизток към билото
на Камчийска планина с личния вр. Каменяк. Достига се чешма с
два чучура и корита вдясно от пътя (3,25 ч). В края на поляните се
преодолява осми почти сух дол и се прекосява асфалтираното шосе
за близкото с. Снягово, което остава по склона на север. Общо дотук
се върви 3,40 ч от х. Луда Камчия.
Маркираният път превежда през дъбова гора, зад която се
минава през девети воден дол. До него има две чешми. Излиза се на
поляна и се прекосява десето сухо дере (3,50 ч).
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Маршрутът е очертан по вододелното било на Мандрабаир. Върви
се през поляни и ниви. За кратко се използува сянката на малка гора.
След 5 мин се подминава друга чешма с корито, зад която е единадесетото сухо дере. За 10 мин се излиза на обширна открита местност,
заета от поляни, ниви, млади иглолистни насаждения. Вдясно се отминава още една чешма. На юг-югоизток под склоновете на планината се вижда малкото градче Руен. Продължава се с леко изкачване
край разрушена чешма в посока на два стари дъба. Близо до пътя
има малък язовир, над който на най-високото място на Мандрабаир е
построен телевизионен ретранслатор. В изток-североизточна посока
се слиза край още две чешми в с. Добра поляна (общо 4,35 ч) и по асфалтиран път след 15 мин се минава край с. Средна махала. По билото на Еминска планина на изток на 30 мин е с. Топчийско, Северно от
неговия център на 10—15 мин е х. Народен юмрук (общо 5,30—5,45
ч). Хижата е построена на южния склон на вр. Пчелински нос. Има
51 места. В околната дъбова гора има много гъби. На югоизток от
хижата, към с. Топчийско е м. Синапището. В паркова обстановка е
издигнат внушителен паметник за прослава на отряд „Народен юмрук" и на всички загинали партизани и ятаци. На северозапад от паметника е уреден музей. На югозапад стръмна алея слиза в дълбок и
усоен дол. Скромен паметник показва мястото, където на 2 юли 1944
г. са разстреляни партизани и ятаци, между които и Яна Лъскова.
IX4.2, X. Народен юмрук — с. Козичино (5—5,30 ч)
Маршрутът е част от похода Ком — Емине.
От х. Народен юмрук се тръгва на юг по асфалтираното шосе
за близкото с. Топчийско. Подминава се историческият парк с паметника на отряд „Народен юмрук", минава се през центъра на селото (20
мин) и след 10 мин се достига кръстовище. На изток маркировката е
по тясно асфалтирано шосе, прокарано през просторно плато с ниви.
Горска растителност по него почти липсва. На север в далечината
се вижда дъбова гора и куполите на единични върхове по билото на
Камчийска планина. Почти правото шосе по плоското било на Еминска планина след 2 км довежда до кръстопът. От юг от подножието
на планината идва стар коларски път от с. Преображенци. В северна
посока през заобления и открит вр. Бъчваря и по гористо странично
било с върховете Свинска
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глава и Кюмюрджийски гьол този път слиза в долината на р. Балабандере. Това е известният в миналото Надърски проход. На 1 км
източно от това кръстовище асфалтираното шосе завива наляво и
на север и слиза в долината на р. Балабандере в м. Вкорененото воденичище с пионерския лагер, откъдето продължава на северозапад
до с. Добромир в Лудокамчийския пролом. От завоя на шосето право на изток-югоизток се тръгва по планински път по стесняващото
се било, прошарено от северната страна с дъбрави. Пътят превежда през рядка дъбова гора, подминава чешма и влиза в с. Подгорец
(общо 1,30 ч).
Източно от това планинско селце се продължава по маркирания път. На север се вижда веригата на Камчийска планина, съвсем
оголена при върховете Голишите. На юг зад долината на Хаджийска
река са най-източните ниски ридове на Айтоска планина с по-личните върхове Голяма Биберна и Остри връх. През Сини рид и покрай
чешма се проследяват малки горички, като се върви от южната страна на билото. За 1 ч (общо 2,30 ч) се достигат обширни ниви с природната забележителност Каменните гъби. Минава се от северната
страна на изоставеното с. Доброван. В изток-североизточна посока
има голяма чешма (общо 3 ч), построена до коларския път от южната
страна на билото. Продължава се по маркирания коларски път през
дъбрави, ниви и пасища. При продълговата седловина се прехвърля
от северната страна на вододелното било (4 ч). Почти по хоризонтал
през дъбова гора и наклонени полянки пътят подсича северния склон
на личния вр. Балиова чука. С леко слизане се достигат източните
подножия на върха и се продължава по заравненото било през обработваеми площи, докато се влезе в с. Козичино (5,30 ч).
На няколко км изток-югоизточно от селото е превалът на Дюлинския проход. Северно от селото на 23 юни 1944 г. в сражение с фашистката жандармерия отряд „Народен юмрук" дава свидна жертва.
Смъртно е ранен неговият командир Николай Лъсков. Донесен е в
селото и подложен на изтезания. Без да издаде нещо, той умира.
В с. Козичино има нова туристическа база (45 места).
IX.4.3. С. Козичино — м. Горска барака (5 ч)
Предпоследният етап на похода Ком — Емине започва от с.
Козичино в югоизточна посока. Тръгва се по шосето
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към с. Оризаре, но скоро се отбива на изток по маркиран коларски
път. Той води надолу, а после с полегато изкачване минава през дъбови горички и пасища. За близо 1,30 ч маркировката извежда до
превала на Дюлинския проход. Наоколо личат стари укрепления.
На север проходното шосе слиза към с. Паницово, чиито къщи се
виждат. Зад него то прекосява по мост р. Двойница, минава през с.
Дюлино, изкачва билото на Камчийска планина при м. Горска барака
(варненската) и води към Варна. На юг шосето слиза към Каблешково и Бургас.
На югоизток след превала на прохода маркиран коларски път
води към купола на насрещния вр. Гьозтепе (с телевизионен ретранслатор). Наблизо пътят се разклонява. Лявото отклонение траверсира северния и източния горист склон на върха. Дясното маркирано
отклонение води право към вр. Гьозтепе (1 ч, общо 2,30 ч). От него
се открива красива гледка на югоизток към блестящите води на Черно море, към долините на реките Хаджийска и Ахелой, към Слънчев
бряг и Несебър. На юг се виждат Поморие и Бургас, а на хоризонта
зад тях се синее Странджа. От върха се слиза на изток-югоизток по
тясно асфалтирано шосе до почти обезлюденото с. Плазовец (1 ч,
общо 3,30 ч). Наблизо по северния склон се намира малкото с. Морско.
На изток след с. Плазовец по маркирания път се върви по открити площи. От двете страни на билото има смесени нискостеблени
широколистни гори. Тук-там се виждат и иглолистни насаждения.
С едва доловимо изкачване на разлато възвишение, а след това със
полегато слизане на изток-югоизток и по хоризонтал за 1,30 ч се излиза на панорамното асфалтирано шосе Слънчев бряг —- Варна (5
ч). От източната страна на шосето е ловното ханче с колиби. Навътре
в гората води шосе до заведението „Пикник". Със завой наляво и на
север по главното шосе след 1 км се достига м. Горска барака (бургаската). Тук до гората са постройките на горското стопанство, в които
може да се намери място за нощуване.
IX.4.4. М. Горска барака — н. Емине (5 ч)
Последният етап на похода Ком — Емине започва на север
от м. Горска барака по панорамното асфалтирано шосе към с. Баня и
Обзор. То описва няколко изтеглени стръмни завоя към планинското
било. След около 2 км отля268

во и от запад в шосето се включва коларски път откъм вр. Гьозтепе.
С десен завой шосето извежда на билото на Еминска планина. Започва леко слизане край него към с, Баня. При ляв завой шосето се
изоставя и се продължава по коларски път на изток (1 ч). Върви се
по открити площи към морето. На североизток зад разлата долина се
виждат къщите на Бяла. Право на юг е дълбоката долина на р. Дрещела, западно от която е гористият рид Средното. С плавно слизане
по маркирания път се преминава през просторна седловина (общо 2
ч). От нейния източен край се завива на югоизток през пасища и нискостеблени горички от габър и дъб. На изток и юг се открива чудесна
гледка към блестящото Черно море. Неусетно се подминават няколко
съвсем ниски възвишения по билото (3 ч). На югоизток по бързо снижаващото се гърбище на Еминска планина се издига куполът на последния по-значителен вр. Св. Илия. Все през открити площи пътят
отминава малки нискостеблени горички отляво и отдясно и извежда
на челото на върха (4 ч). Съвсем наблизо се вижда малкото селище
Емона. Маркировката превежда през селото и се отправя към н. Емине. По билото се слиза през две тревясали заравнености и се стига
до н. Емине (общо 5 ч). Острият скалист нос е най-източната точка
на Стара планина. Тази последна планинска издънка е изградена от
силно нагънати и наклонени на север мезозойски утаечни скали. В
миналото на това обзорно място имало крепост. Сега е изграден фар
и метеорологична станция.
От н. Емине се връща назад по билото и с отклонение на
север се отива до близкото курортно селище Иракли. През него минават автобусите към Обзор и към Слънчев бряг.
IX.4.5. По пътя на отряд „Народен юмрук" (С. Влас — Панчева мелница — с. Козница — с. Голцца — х. Народен юмрук)
Този традиционен маршрут се изминава за 4 дни. Очертан
е по бойния път на партизаните през Еминска планина, по южните
склонове на Камчийска планина и завършва отново в Еминска планина. Маркиран е добре. Нощува се при Панчевата мелница, край с.
Козница и в с. Голица.
От Бургас с автобус се достига курортното с. Влас. Тръгва се
по асфалтирано шосе на изток по крайбрежието. Наоколо са построени много почивни станции и вили. В м. Св. Влас
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и Бунарджика в миналото имало гранични постове. За 1 ч се достига
м. Орешака. Надпис на паметна плоча осведомява, че на 6 май 1944
г. вечерта отряд „Народен юмрук" напада войнишките постове. По
време на смелата акция партизаните се сдобиват с голямо количество
оръжие, дрехи и др. В отряда преминават 9 от моряците граничари.
Сега тук е ваканционно селище „Елените". От паметната плоча се
тръгва на север по добре маркирана пътека из долината на р. Дрещела. Околните стръмни склонове са обрасли с нискостеблена широколистна гора. След няколко минути се достига водосборът на потоците Дрещела от север и Барбуля от северозапад. Маркираната пътека
се покатерва стръмно по тесния вододелен хребет. По-нагоре гората
става по-висока, предимно от дъб и габър. За 1 ч пътеката извежда
доста високо на по-равен терен (общо 2 ч). Вододелният хребет тук
се нарича Средното. От него на юг се открива красива гледка към
Черно море. На североизток е високият купол на вр. Св. Илия.
За 50 мин през сенчеста дъбова гора и полянки на северозапад пътеката леко се изкачва до разклонение с пейки (общо 2,50 ч).
Оттук може за 5 мин да се слезе стръмно по тясна маркирана пътечка
до едно от скривалищата на партизанския отряд. То се намира близо
до извора на р. Дрещела. Продължава се по запустял коларски път на
югозапад и за 10 мин се излиза при заведението „Пикник" (общо 3
ч). На запад по тясно асфалтирано шосе се продължава по хоризонтал отново из висока дъбова гора. Минава се от южната страна на
заобления вр. Барбуля и за 1 ч се пристига в м. Сухата чешма (общо
4 ч). Тук има ловно ханче. Продължава се на север по панорамното
шосе към Варна. На 1 км отляво е г. п. Горска барака. На североизток
с поредица от стръмни завои за 1 ч шосето се изкачва на заобленото
било на Еминска планина (общо 5 ч).
Започне ли да се спуска на изток, преди остър завой надясно
от шосето се отделя маркираният коларски път към н. Емине. Продължава се още известно разстояние по шосето, докато се достигне
големият завой преди с. Баня. Прави се отклонение по маркировката
вляво на север. Върви се покрай ниви и пасища по полегатите северни склонове на Еминска планина. В най-ниските части на планината се минава през дъбови гори и се достига плоското корито на р.
Двойница. До реката е Панчевата мелница, превърната в музеен кът
на партизанския отряд (3 ч, общо 8 ч). В тази мелница ятакът Тодор
Панчев устройва надеждно скривалище. В него на 3
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срещу 4 април 1944 г. се взема решение за сформиране на отряда.
По предложение на партизанина поет Атанас Манчев (Моц) отрядът
приема името „Народен юмрук". Околностите на мелницата са подходящи за бивакуване.
На втория ден се преминава по мост реката и по асфалтирана
алея се излиза на шосето Обзор — с. Дюлино. Тръгва се на запад по
него. На юг зад реката са полегатите северни склонове на Еминска
планина, обрасли с гори и прошарени с обработваеми площи. От север се издигат по-стръмните гористи южни склонове на Камчийска
планина. За 2 ч през с. Попович се пристига в с. Дюлино. След нападението на отряда на 6 май 1944 г. над крайморските войнишки
постове на 8 май полицията блокира селото и подпалва къщата на
партизанина Неделчо Милушев. Премазан от бой, за да издаде отряда, в пламъците е хвърлен и изгорен жив неговият баща Трифон
Милушев. По-късно, на 16 юли 1944 г. Приморският отряд „Васил
Левски" провежда в селото акция. Сега в паркова обстановка са запазени основите на изгорената Милушева къща.
От с. Дюлино се продължава на север към билото на Камчийска планина по пътя за варненската м. Горска барака. След около
3 км (50 мин) асфалтираното шосе се изоставя и се свива вляво на
запад по маркиран коларски път (общо 2,50 ч). През сечища, открити
площи и стара дъбова гора за по-малко от 30 мин се пристига при
лобното място на двама партизани (общо 3,20 ч). На 8 май 1944 г.
отряд „Народен юмрук" е предаден, обграден и води продължителен
бой. В него смъртно е прострелян Неделчо Камбов, един от картечарите на отряда. Неговият паметник е до пътя. Наблизо е лобното
място на партизанина Минко Шаламанов (Америката). Като вижда,
че е изстрелял всичките си патрони и е обграден, той взривява последната ръчна граната и загива, като унищожава още няколко врагове. В този бой са нанесени големи загуби на жандармерията — 10
убити и 20 тежко ранени. От лобното място на Неделчо Камбов се
върви по маркирана пътека на запад. Слиза се в горист дол, след това
в югозападна посока се изкачва стръмен рид. Излезе ли се на неговото било, отново на югозапад се върви по коларски път. От лявата
му страна се изправят дебелите стволове на дъбова гора, а отдясно
е старо сечище. След 350 м от излизането на билото до няколко самотни дъба вдясно се прави отклонение през сечището. Преодолява
се разлат дол и се излиза на плосък горист рид. Върви се по равен
зашумен път на юг, завива се
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на запад по стръмна пътека и се излиза при нива. По нейния синор се
проследява близката гора на запад и видят ли се насреща къщите на
с. Козница (30 мин), се завива на югозапад (общо 4,10 ч). Зад нивата
по стръмна поляна се слиза до р. Двойница и по черен път с леко
изкачване се спира в центъра на селцето до магазина (20 мин, общо
4,30 ч). Край селото има удобни места за бивак.
От с. Козница се тръгва на северозапад по камионен път из
дъбова гора. Той е очертан по билото на продълговат хребет. След
1 км се излиза от гората и се върви с едва забележимо изкачване на
запад през голяма нива. След нея се завива на северозапад и нагоре в дъбова гора. Пътят полегато свива на запад и продължава по
северния склон. На по-малко от 1 ч, от селото той се изоставя и по
стръмна пътечка нагоре и на югоизток (100 м) се излиза на изоставен
коларски път. (Камионният път продължава към Петкова махала.)
По коларския път първоначално на югоизток, а след това с голяма
дъга на югозапад се слиза по склоновете на горист връх. Достига се
планински поток, който описва голям меандър. Северния му бряг е
стръмен. По пътечка се изкачва, прекосява се наклонена полянка и
отново по коларски път на югозапад се излиза на просторни поляни.
На 800 м северно е почти изоставената Петкова махала. До поляните
се вижда нива. До дъбовата гора е издигнат паметник (1,10 ч). На
това място на 23 юни 1944 г. в неравен бой с фашистката жандармерия е смъртно ранен и заловен командирът на отряд „Народен юмрук" Николай Лъсков.
Южно от паметника в края на нивата, където е бил първият
малък паметник, почва маркирана пътека. Тя стръмно слиза в горист
дол и се изкачва от другата му страна на нива, пресича я на запад
и слиза в друго плитко долче. Прекосява се втора нива по синор по
средата, свива се на запад и се минава през трето дере с вода. По
наклонените на север поляни Дъскарна за 30 мин се пристига до Забуново кладенче с голямо оградено огнище (общо 1,40 ч). На запад е
плитката тревиста долина на Тахталийска река. По северния й бряг
с полегато изкачване се излиза на нива, прекосява се плитко долче
и се върви отново край ниви. Там, където те свършват, на юг зад
реката в гористия склон има две лобни места на партизани. Право
на север през ниви за 30 мин се излиза на откритото било (2,10 ч).
На едно дърво има няколко табелки, сочещи близките туристически
обекти. На изток камионен път отива към Петкова махала и слиза в
с. Козница. По посо272

ка на табелката „М. Илиев" се проследява в северозападна посока
коларски път. За десетина минути той довежда в м. Скрипака. От
южната страна на тревясалия път е паметникът на моряка партизанин Максим Илиев, убит в бой с фашистите на 19 юни 1944 г. На
северозапад наблизо се вижда връхче, покрито с гора като шапка (вр.
Смрадликата). Зад него недалеч е с. Голица по южните склонове на
Камчииска планина. Над него по вододелния гребен Голишите се издига вр. Стара Голица.
Продължава се по тревясалия път на запад, завива се по източния склон на вр. Смрадликата и се слиза в дълбоко гористо дере
с вода. Зад дерето право на север се слиза по каменливи успоредни
пътечки по полянки. Влиза се в гора и по маркировката за 1 ч се
излиза в долината на р. Двойница (3,10 ч). Минава се по брод. Продължава се пак в западна посока край реката и след няколкостотин
метра се завива на север покрай Голишкия поток. Той тече в гориста
клисурка. Пътеката е очертана по западния му бряг, а по-нататък —
по източния. Изкачва се стръмна опороена могила и по заравненост
се влиза в с. Голица (общо около 4 ч). Тук може да се пренощува на
бивак край училището. Селото взема активно участие в Септемврийското въстание. Голяма група въстаници с командир Лолов прехвърля Еминска планина и достига вр. Голяма Биберна над Каблешково.
В с. Голица е издигнат паметник на убития на 5 юни 1944 г. антифашист Цонко Николов.
На запад от с. Голица се тръгва по шосето към с. Булаир (12
км). На югоизток зад долината на р. Двойница е Еминска планина с
нейния личен вр. Балиова чука. От север на шосето са южните оголени склонове Голишите. По тях и сега има останки от древни и
средновековни крепости. През 1884 г. Константин Иречек е видял
част от калдъръма на стар път, който от района на Несебър на северозапад преодолявал Еминска планина, а след това в района на с.
Голица прехвърлял на север и Камчииска планина. Шосето извива по
полегатите южни склонове през няколко плитки долчинки. Наоколо
се простират малки и големи посевни площи, лозя и широколистни
горички. За 3 ч се достига с. Булаир.
След последните къщи на запад в долче се намира Дядо-адамовата чешма. Шосето извива край животновъдния комплекс „Вълчан войвода" и с няколко завоя слиза плавно. Зад чешма при десен
завой на шосето то се изоставя и по коларски път вляво и на югозапад се върви през ниви към горист
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дол. Това е част от изворната област на р. Елешница. Вдясно на височина се виждат селскостопански ферми. Слиза се в дола, прескача
се поточе и стръмно нагоре се излиза на поляна. Продължава се край
телена ограда и достигне ли се друго долче, заобикаля се по левия
му бряг на запад. През наклонена нива се навлиза в гора от стари
дъбове и габъри. След 1 ч се прекосява по брод р. Елешница и на
северозапад се върви по пътека (общо 4 ч). Тя се слива с коларски
път в смесена гора, сетне проследява сечище и преминава рекичка.
Следва стръмно изкачване по горска пътека по десния ръб на пропаст и се излиза на равно място на югозапад на камионен път. Той
слиза до р. Дереджедере, минава през нея на северозапад на левия
бряг и се изкачва на билото на Дългия рид. Преди години тук имало
въглищарница. Сега равният терен е разчистен за стоварище на дърва. В югозападна посока се слиза на продълговата седловина и се
завива вдясно по плоското връхче Стотака. Отново се слиза през
поляната Тиханка покрай каменна къща. От северната страна на пътя
има чешма. Поляната продължава на югозапад. До нея има „чакало"
за едър дивеч и капани. Насреща се вижда телевизионният ретранслатор на вр. Мандрабаир. Пътят навлиза в дъбова гора. Вдясно от
него се отбива пътека, която стръмно слиза на асфалтиран път и голяма каменна чешма. Пътят се пресича и по коларски път в гората
се слиза в долината на р. Балабандере. Минава се до развалините на
воденица. През лятото на 1944 г. ятакът воденичар дава брашно на
партизаните. На 200 м западно е пионерският лагер в м. Вкорененото воденичище (1,30 ч, общо 5,30 ч). На мястото на сегашния лагер
партизаните имат летен бивак.
Пионерският лагер се заобикаля покрай телената ограда и се
продължава по коларски път на югозапад и нагоре из смесена гора.
Маркировката следи планинските склонове, завива на югоизток до
чешма с два чучура и по западния склон на гориста долина с отвесни
скали извежда стръмно на югозапад на обширни наклонени поляни,
оградени с дъбова гора. Оттук отново се вижда кулата на Мандрабаир. Слиза се полегато на юг по поляните, влиза се в дъбова гора и
вдясно се пристига в дълга плоска долина с нива и поляни — Голямото дере. Тази долина е началото на р. Балабандере и е граница между Камчийска и Еминска планина. Реката се минава по брод. Изкачва
се наляво и на изток. Маркираният коларски път по силно опороен
терен из дъбова гора прави голяма дъга на юг, по източните склонове
става равен, заобикаля заобле274

ното връхче Пчелински нос и за 1 ч излиза на просторна поляна. В
западния й край е х. Народен юмрук (общо 6,30 ч).
По асфалтиран път през м.Синапището с паметника и музея
на отряд „Народен юмрук" се пристига в с. Топчийско (10-45 мин),
откъдето има автобуси за Айтос.

IX.5. Сливенска планина
Със Сливенска планина започва на изток южната верига (Удвой планина)
на Източна Стара планина. Западната граница е пр. Вратник. На север се ограничава
от дълбоката долина на р. Луда Камчия. На изток границата със Стидовска планина и Гребенец е през Ичерския проход, превала Чуката и долината на р. Овчарица.
На юг стръмните склонове опират в равното Сливенско поле. Планината е изградена
предимно от кварцпорфири, варовици и пясъчници. На юг и югоизток те силно са
еродирали и представляват почти отвесни ръбове, плочи и улеи, придаващи суров вид
на планината. Макар че не е много висока, гледана от ниското Сливенско поле, тя изглежда внушителна и трудно преодолима. По хребетите и долините обаче са очертани
и маркирани многобройни туристически пътеки към планинското било. То е заоблено
и заравнено. С малка разлика във височините над него се издигат първенецът на планината вр. Българка (1181 м), вр. Чаталка, вр. Кутелка, вр. Харамията и др. Южните
планински склонове са залесени с габърово-дъбови гори и храсталаци, а билото и
северните склонове — със стари букови гори. От високите части на планината извират
десетки притоци на Тунджа и Луда Камчия.
В Сливенска планина е народният парк „Сините камъни".
В планината са туристическият комплекс Карандила (със 111 места), х.
Спас Георгиев (40 места), заслоните при Драгиева чешма и Даула.
Изходни пунктове са пр. Вратник от запад, превалът Чуката от изток, гр.
Сливен.
Планината изцяло е в Сливенски окръг.

IX.5.1. Гр. Сливен — х. Спас Георгиев (2,30 ч)
Големият индустриален град и окръжен център Сливен (102
000 ж.) разполага с няколко първокласни хотела. Интересни обекти
за посещение са родните къщи на Хаджи Димитър, Добри Чинтулов,
Добри Желязков (Фабрикаджията), Съби Димитров, етнографският
музей, Окръжният исторически музей, художествената галерия и
др. Сливен не е само град на 100-те войводи. Из средите на неговата
работническа класа излизат десетки професионални революционери антифашисти, поставили по време на въоръжената борба против
фашизма основите на два партизански отряда — „Хаджи Димитър"
и „Смърт на фашизма". С тяхната дейност, с подви275

зите на старите хайдушки войводи, с многобройните красиви местности са свързани маркираните туристически пътеки из Карандила и
цялата Сливенска планина.
От центъра на Сливен с автобус № 3 се достига най-старият
кв. Ново село. По склона на планината до него при археологически
разкопки се открива значително антично и средновековно селище.
На североизток вън от града е прокарано шосето към с. Ичера и Котел през седл. Китката. По него се поддържа градска автобусна линия
до м. Моллова кория. Автобусите обслужват една от вилните зони и
долната станция на седалковия лифт до м. Слънчева поляна.
От кв. Ново село се поема по шосето на североизток. На север
се намира Калето и м. Стар град край него. Вляво от шосето се отклонява широка пътека. Тя превежда между бадемови дървета, през
овощни градини и малки лозя по планинските подножия и пресича
Дюлев дол. Зад него пътеката се съединява с асфалтираното шосе за
долната лифтова станция. Продължава се по него на северозапад.
Минава се край Данов камък. На скалата е поставена паметна плоча
на сливенските алпинисти, загинали при изкачването на вр. Ношак
в Хиндукуш. От Данов камък на север тръгва много стръмна пътека
нагоре за Карандила, известна със старото име Хайдушка пътека.
С безброй серпентини тя възлиза стръмно по канарист терен сред
ниска широколистна гора. За малко повече от 2 ч пътеката преодолява над 600 м разлика във височините. Изкачването дава възможност
да се посетят Хитовата къшла и лобното място на септемвриеца
Коста Ташев (Фукарето), убит през 1923 г.
Трудното изкачване може да се избегне, като се използува
седалковият лифт. Долната станция се намира в м. Каптажите. До
нея има паметна плоча на убития на 7 май 1925 г. учител комунист
Йордан Гаджев. От чешмата и долната лифтова станция на север по
стръмните канаристи склонове пролазва и друга пътека — край скалния феномен Халката и вр. Голяма Чаталка. Пътувайки с лифта,
отвисоко може да се хвърли поглед на изток към отвесите на алпийската Попстанчова скала с очертани маршрути за скално катерене.
Малко над тях и зад суходолие е скалната група Иглата, а над нея на
друг връх стърчи телевизионна препредавателна антена. Вляво, на
запад от лифта гледките също са твърде интересни. Виждат се ридовете Среден нос, Карчаните, вр. Кутелка и първенецът на Източна
Стара планина вр. Българка. Под въжената линия се вижда още една
стръмна пътека през
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ниска дъбова гора към билната Слънчева поляна. Общо за 45 мин от
кв. Ново село пеш и с лифта се достига горната станция.
На изток от нея по стълбище се излиза на просторната м.
Слънчева поляна. Оттук се открива изглед към върховете Голяма и
Малка Чаталка, Кутелка и Българка, към Сливен и Сливенското поле,
към Бакаджиците, Дервентските възвишения и долината на Средна
Тунджа. Слънчева поляна е една от най-оживените местности в Сливенска планина. От нея тръгват и се разплитат в различни посоки
множество маркирани пътеки към планинските дебри.
Една от пътеките прекосява асфалтираното шосе на изток,
слиза през хубава широколистна гора и превежда край чешмата в
м. Карандила. Преди около два века сливенци бягали тук от чумните епидемии. Името на местността означава тъмно, черно място, но
местното население от стари времена го знаело като здраво място.
От чешмата пътеката завива на североизток и през букова гора по хоризонтал преминава край няколко бунгала и малки почивни станции
до х. Спас Георгиев (30 мин, общо 2,30 ч). Има 40 места. Предстои
хижата да бъде реконструирана и разширена.
На североизток от нея по широка пътека или по шосето се
достига туристическият комплекс Карандила. Той се състои от хотел-ресторант, магазин и фурна. Наоколо има няколко бази за отдих
и туризъм на предприятия от Сливен. Тук през 1982 г. се състоя Шестият конгрес-събор на БТС.
IX.5.2. М. Карандила — седл. Прозореца — м. Даула — вр.
Българка — гр. Сливен (5,30 ч)
Тръгва се по тясно асфалтирано шосе на север-североизток.
На изток е изкуственото езеро и Сините камъни зад него. От запад се
издига полегат горист склон. Край магазина и фурната на комплекса
се завива право на север. С незначителен наклон шосето криволичи
през хубава букова гора по десния бряг на долчина. За 30 мин се отива до Птичия извор — старо харамийско сборище. В миналото околността била покрита с вековни букови гори, от които сега е останала
малка горичка. Отделни дървета са по на няколкостотин години и са
с разкривени от бурите стволове и клони. Под тях е мемориалната
чешма, пазена от гранитната фигура на въ-
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оръжен бунтовник. Наблизо се минава и край извора с изваян над
него орел.
Легендите разказват, че изворът имал чудодейни свойства. Престарелите
орли по Сините камъни кацали край него и освежени от водата му, с нови сили размахвали криле над планинските предели. В миналото на празника Преображение тук
идвали на събор хиляди хора. В това тачене на извора прозират езическите вярвания
на траките, които вероятно имали тук светилище.
Край извора често станували четите на Злати Кокарчаолу и Георги Трънкин
— „даскала" на Панайот Хитов в хайдушкия занаят. Тук войводите имали скривалище, в което късно наесен оставяли оръжието и слизали в равнината. Името на извора е
свързано с дейността на легендарните Дамян и Кузман, Марин и Радой, Димитър Калъчлията, Кара Кольо, Гълъб войвода, Добри и Вълчан, Караоглу, Кара Съби. Последни преди Освобождението шетали наоколо Никола Аджема, Стоян Папазов, Панайот
Хитов, Хаджи Димитър. По скритите в горските усои полянки младите сливенски
революционери се подготвяли за Априлското въстание под ръководството на Атанас
Хаджи Добрев. Пак тук на 7 май 1876 г. участниците в четата на Стоил войвода положили тържествена клетва, развели хайдушкия байрак и тръгнали на север към селата
Нейково и Жеравна. Оттам след няколко сражения четата се изкачила отново на Сливенска планина и около Вратник се пръснала към Южна България.

От историческия извор на север съвсем наблизо са поляните,
в чийто северен край се намира пионерският лагер „Тончо Савов",
наречен на името на смелия сливенски антифашист. До този лагер
е базата за отдих и туризъм на ВТК „Георги Димитров". От края на
поляната все по дъното на широката долина се продължава на северозапад по маркиран коларски път. Из букова гора той се изкачва до
един от завоите на асфалтираното шосе между разклона Меча поляна и Карандила. Може да се продължи на север по шосето, но то
прави много завои из доловете. За предпочитане е да се върви по
мекия черен път по планинския хребет. На запад от шосето се отклонява пряка маркирана пътека към поляните на Равна река, м. Черно
камене, вр. Малка Чаталка, горната лифтова станция и Сливен. На
север друга маркирана пътека отива към планинското било, В северна посока се прави кратко изкачване из гората по хребета и след това
се завива на североизток по хоризонтал до горска седловинка. Зад
нея се минава западно от ниското връхче Караулен камък, на което
хайдушките дружини имали постоянна засада. Оттук се виждат пътят към Даула и по-нататък за Вратник, м. Равна река, Мала планина,
върховете Кутелка и Българка, а на хоризонта е най-източната част
на Елено-Твърдишка планина с мястото на т. нар. Царевична база на
партизаните от отряд „Хаджи
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Димитър". В изворната част на Равна река в ниското под шосето е
някогашното хайдушко сборище Гунчов извор. По маркировката се
завива на север, прекосява се наклонена поляна и след това на северозапад се върви отново по хребета. С кратко слизане под стволите
на вековни букаци се пристига на Меча поляна (1 ч, общо 1,30 ч).
Тук е големият разклон на асфалтираните шосета из Сините камъни.
На запад е шосето към вр. Българка с разклон на юг към Сливен и
на север към м. Даула и пр. Вратник. На изток води шосе (16 км) за
превала Чуката с пионерския лагер и пътния кантон, където то се
съединява с шосето между Сливен и с. Ичера. На юг от Меча поляна
е шосето за м. Слънчева поляна и Карандила.
На северозапад от Меча поляна се върви по шосето южно от
вододелното било. На около 1 км северно е изворът Харамията, сега
превърнат в каменна чешма. От Птичия извор дотук пътят съвпада
с бойните дири на четата на Стоил войвода и групата на подводничарите. На север маркирана пътека тръгва по северните склонове на
Сливенска планина към с. Нейково и с. Жеравна. По тази пътека се
достига заобленият горист и нисък вр. Харамията на вододелното
било. Пътеката за с. Нейково се изоставя и се върви по друга пътека
на северозапад по билото. С приятно слизане се пресича седловинка.
Следващата наблизо седловина се нарича Прозореца, защото открива хубави гледки на север и североизток (30 мин, общо 2 ч). Северните склонове на планината тук се наричат Дивеците, а близката река
— Дивешка. Зад тях са гънките на Дебела могила, виждат се долината на р. Луда Камчия и къщите на с. Нейково. Доминиращ връх
е Разбойна, а вдясно от него е оголеният купол на вр. Ветрила. На
хоризонта на североизток се вижда грамадата на вр. Царевец, стоящ
на страж от северната страна на долината на Медвенска река.
Към м. Даула може да се продължи по билната пътека или по
шосето от юг. й по двата варианта се слиза полегато на северозапад
през гористи дерета. След 1 км по шосето се отклонява пътека северно от билото до близката Драгиева чешма и новия заслон до нея.
Оттук групата на подводничарите през ранната есен на 1941 г. слиза
на юг към м. Мочурите. В тази посока има маркирана пътека, която
при м. Беседката спуска второ отклонение на югоизток към м. Черно
камене, Равна река, Карандила и Сливен. След Драгиева чешма шосето се изоставя, за да се продължи по по-кратката билна пътека на
север-северозапад. Тя слиза диагонално по сенчестите северни склонове, преодолява няколко плитки деренца, върви
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по хоризонтал и накрая леко се изкачва на поляните Даула (30 мин,
общо 2,30 ч). От запад в дола има вода за пиене. На север се вижда
пионерският лагер. През тази потайна местност от векове минавал
оживен път от Северна за Южна България. Специални вардачи на
пътя при опасност от разбойници думкали големи тъпани за уведомяване на керваните. На юг от Даула се простира стръмен склон с
просечена ски-писта. Зимно време работи влек. На югозапад асфалтираното шосе откъм Меча поляна се изкачва на билото и пуска разклон покрай вр. Българка на юг за Сливен. На север от Даула шосето
завива по билото на планината в посока запад-северозапад към пр.
Вратник.
Продължава се на юг от лявата страна на ски-пистата. Преди горния й край се свива на югоизток по широка стръмна пътека в
гората. Излиза се на билни поляни, наклонени на запад. По тях за
20 мин се слиза на разклона на шосето. На 300 м западно от него
се издига вр. Българка — първенецът на Сливенска планина и на
цялата Източна Стара планина. Върхът се изкачва направо през буковата гора. На всички посоки се откриват примамливи гледки. На
юг съвсем наблизо е канаристият купен на вр. Кутелка. Зад него са
Сливенското поле и Тунджанската хълмиста област. На изток и югоизток стърчат върховете Харамията, Караулен камък, Мала планина,
Голяма и Малка Чаталка. На запад най-близкият връх е Брусия. На
хоризонта се синее Елено-Твърдишка планина с вр. Чумерна. В северозападна посока тук-там се вижда шосето към пр. Вратник с няколко овчарски постройки край него. Добре се различава и вр. Вратник.
На север е по-ниският Кипиловски балкан, а на североизток — върховете Разбойна, Ветрила и Царевец.
Слизането от вр. Българка обикновено става на юг по наклонена поляна. На малка скала до гората е поставена паметна плоча
в чест на Васил Левски — байрактар на Панайотхитовата чета през
1867 г. Покрай групи от скалички и рядка гора се слиза на открит
каменист терен. След петнайсетина минути се пресича шосето за
Сливен. Продължава се все на юг по равни поляни, изпъстрени със
скалисти ниски грамади. На запад постоянно привлича гледката към
дълбоката долина на Асеновска река и Елено-Твърдишка планина
зад нея. Приближи ли се от север вр. Кутелка, маркираната пътека се
спуска стръмно по западния му склон из каменист дол. Прекосява се
рядка букова гора, а по-надолу се върви из дъбова гора. След кратко
разстояние по хоризонтал леко се
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изкачва до хребета, спускащ се на юг от вр. Кутелка. Продължава
се по него надолу по поляните Карчаните в юг-югозападна посока
(около 1ч, общо 4 ч). В долния край на Карчаните пътеката е по хоризонтал на югозапад. През дъбова гора тя проследява малка поляна, с
остър завой на изток слиза йод нея, след това отново на юг се преминават още две полянки по самия хребет. От втората се разклонява пътека за Сливен — през чешмата Тодорова аязма тя се влива в широк
път, идващ от север от Бялата вода, и по долината на Селищка река
довежда в града. От втората полянка се продължава по хоризонтал
от западната страна на открития хребет. По-нататък пътеката минава
скалисто връхче. Слиза се на обширна заравненост (45 мин, общо
4,45 ч). Тук се разплитат две пътеки на север — за м. Мочурите (2 ч)
и за вр. Кутелка. (В обратна посока вр. Българка се изкачва за 3 ч).
На преден план се издигат скалистите откоси на вр. Кутелка, а вдясно
от тях сам. Бостана и Лясков рът. Още по-вдясно и на изток се виждат грамадите на Орловите скали, срещу които са скалите Кумините.
Тези две скални групи са разсечени от каньоновидната долина на
Новоселска река. Тя приема като десен приток потока от м. Омайниковото, разположена от южната страна на Орловите скали. Нейните
поляни, прошарени с орехови дървета, както и изобилието на вода,
предлагат добри условия за отмора. По долината на Новоселска река
към Сливен е м. Сандюв дол. Виждат се керемидените покриви на
малки постройки — Долапите. Една от тях е превърната в музеен
кът на революционното движение. Наблизо през 1944 г. е убит антифашистът Стоян Костадинов (Цочо).
На юг пътеката продължава по хребета и подминава връхче
с останки на крепостта Марено градище. След него разредената гора
свършва и започват открити площи. На изток слиза тясна пътека за м.
Долапите по Новоселска река за Сливен. Продължава се по коларски
път през наклонени овощни градини. Завива се на запад и стръмно се
слиза в дълбока долина. По широк камионен път за около 20 мин се
достига Манастирска река, по която от Сливен възлиза асфалтирано
шосе към вр. Българка и пр. Вратник, с разклон за Карандила и Чуката (общо 5 ч). От западната страна на шосето зад реката е ресторантчето „Горски кът". Това е една от вилните зони на Сливен. Нарича се
Селището заради останките от старо българско поселение. Продължава се по шосето на юг за града. На няколкостотин метра вдясно
Манастирска река образува красив 5-метров водопад. Подминава се
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те плувни басейни и по тясна пътека стръмно се слиза право до моста на реката, като се избягва последният голям завой на шосето.
Оттук край Техникума по текстил по ул. Д. Полянов за около 25 мин
се пристига в центъра на Сливен. От вр. Българка до града се отива
за около 2,30 ч (общо 5,30 ч).
IX.5.3. Гр. Сливен — м. Селището — м. Омайниковото — м.
Мочурите (2,30 ч)
От центъра на Сливен с автобус №9 се слиза при Техникума
по текстил. Оттам се тръгва на север по шосето за пр. Вратник по
маршрут IX.5.2. За около 30 мин се достига м. Селището, а след още
30 мин се изкачва на вододелния хребет (общо 1 ч) между Манастирска и Новоселска река. От заравнеността на хребета под скалистото
връхче Марено градище (м. Гаговец) пътеката се разклонява. Право
на север се изкачва пътека към вр. Кутелка за вр. Българка и м. Даула
(маршрут IX.5.2). Тръгва се по дясното отклонение на североизток по
открит терен, осеян с отделни скалички. На изток се открива красива
панорама към скалистите върхове Малка и Голяма Чаталка. След заобикалянето на нисък рид се слиза до дъното на продълговата долинка, заета с поляни и орехови дървета (общо 2 ч). Това е м. Омайниковото. От голяма каменна чешма маркираната пътека започва да се
изкачва през гора от дъб, габър и бреза. Прекосява се по брод буйната
Новоселска река, идваща от м. Мочурите, и се продължава нагоре
отдясно на речното корито. С отклонение от 10 мин може да се посети скривалището на Съби Димитров. В него през есента на 1941
г. смелият революционер, дошъл от СССР с групата подводничари,
подготвя антифашистите от Сливен за въоръжена борба.
Продължава се на север. Маркираната пътека на няколко
места се прехвърля ту на западния, ту на източния бряг на реката.
Със стръмно изкачване се излиза в подножието на отвесните скали Кумините. Тук се намира голяма скална цепнатина, в която през
1935 г. сливенската партийна организация изнася своята нелегална
печатница, наречена „Коста Ташев (Фукарето)" на името на един от
смелите септемврийци. В тази печатница е отпечатан един брой на
нелегалния в. „Болшевик". Печатар е Димитър Чаушев от Ямбол, а
словослагателка — Мария Денчева от Плевен. До мястото на печатницата може да се изкачи по закрепени на скалата дър282

вени стълби. Наоколо са отвесните откоси на скалите Кумилите и
Орловите скали, един от любимите обекти на алпинистите. Продължава се по пътеката все на север и чрез няколко серпентини се
навлиза в букова гора из по-равен терен. Реката се прекосява за последен път и скоро се достигат поляните Мочурите (общо 2,30 ч). Те
се наричат още 40-те извора, тъй като отвсякъде се спускат бистри
потоци, за да се съединят в една река — Новоселската. Поляните
Мочурите се посещават от много туристи. От запад продължението
на Лясков рът, от север грамадите на м. Черно камене и от изток скалистите склонове на Мала планина ограждат Мочурите и ги пазят от
силните ветрове.
Връщането до Сливен може да стане по обратния път или
на юг-югоизток през Мала планина, м. Белите кладенци и скалния
феномен Халката (3 ч).
IХ.5.4. Пр. Вратник — вр. Българка — гр. Сливен (8 ч)
От седловината на пр. Вратник се тръгва на изток по шосето
към м. Даула и Сливен. То е прокарано по южния горист склон на
вр. Вратник. След 1,5 км се минава през поляна, а след още 0,5 км
— през втора поляна. Вляво от шосето се отделя маркировката по
билото на Стара планина на изток към Котел и н. Емине. Наблизо е г.
п. Преградите с постройки на горското стопанство и на Българския
ловно-рибарски съюз. След 3 км на север от асфалтираното шосе се
отделя старинен калдъръмен път, свързвал в миналото Южна и Северна България през билната поляна Железни врата. Северно от нея
на планинския склон са развалините на крепост, пазила пътя. Все по
шосето се минава край т. нар. „изгорял кантон". В близката м. Кална
усойна е лобното място на прочутия войвода Георги Трънкин. Понататък северно от шосето е вр. Хайдуттепе с малък заслон. На юг
са поляните Софрата с голям камък сред тях. След още 2 км на север
се отделя маркирана пътека за изворната област на р. Луда Камчия.
Тя се съединява с централната билна маркировка.
Продължава се по равното шосе, трасирано южно от ниското
и заоблено било на Сливенска планина. След 3 км се подминава постройка, използувана от горските работници и овчарите. След нови 2
км под шосето се виждат големи кошари и сеновали, чешма с хубава
вода, а северно от тях е Домът на овчаря (20 места), построен от
филиала на АПК в с. Гаври283

лово, Сливенски окръг. Асфалтираното шосе завива на югоизток все
от южната страна на плоското вододелно било, заето от пасища и
ниви — м. Китката. След по-малко от 5 км се минава край кошари
и малка къща. След тях от двете страни на шосето има много папрат.
До пътя е големият гьол, трудно пресъхващ и през най-сухото лято
— м. Бабина локва. Източно от тази местност от шосето се отделя
тясно асфалтирано шосе на север към с. Раково (5 км). Все на югоизток по шосето се подминават кошари (1 км). Следващите 3 км могат
да се преминат по пряка маркирана пътека (м. Плужината), като се
съкращават завоите на шосето. Тя превежда през папратливи поляни
и ниски заоблени дървета. Със завой на шосето на юг се достига м.
Даула. От запад са новият заслон и сградите на пионерския лагер,
както и постройки на горското стопанство и пътното управление. От
пр. Вратник до м. Даула се отива за около 5 ч.
От м. Даула до Сливен се слиза за около 3 ч по маршрут
IX.5.2.

IX.6. Стидовска планина
На запад Стидовска планина се съединява със Сливенска посредством
Ичерския проход. От север е оградена от дълбоката долина на р. Луда Камчия, която
я отграничава от Котленска и Върбишка планина. От юг изворните предели на реките
Овчарица и Мараш и долината на р. Мочурица я отделят от Гребенец и Терзийски
баир. На изток Стидовска планина се свързва с Карнобатска чрез Карнобатския проход и долината на Ведровска река.
Най-висок връх на планината е Голямо Стидово (1011 м). Други високи върхове са Ушите, Чуклата, Камънчетата.
Стидовска планина е обрасла с просторни дъбови гори. В най-високите й
западни части и по северните склонове са разпространени и букови гори. Оголените
терени по източните й склонове се залесяват с иглолистни видове.
Въпреки че дъбовите гори и просторните поляни и пасища образуват естествени зони за отдих, в тази планина липсва туристическа база и маркирана мрежа
от маршрути. Само х. Камчия (40 места) е в периферията на планината.
За изходни пунктове най-често се използуват превалът Чуката на Ичерския
проход и селата Градец и Аврамов.
Административно Стидовска планина е в Сливенски и Бургаски окръг.
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ч)

IX.6.1. Седл. Чуката — вр. Голямо Стидово — с. Градец (4

До проходната седл. Чуката може да се дойде с автобусите
от Сливен към с. Ичера, с. Градец и Котел. Наоколо са пионерският
лагер, пътният кантон и няколко ведомствени бази за отдих. На запад
се отделя шосе-за м. Меча поляна с разклонения към Карандила и вр.
Българка. От превала на прохода се тръгва право на изток по билото
на Стидовска планина. Широк коларски път с няколко завоя слиза на
откритата седл. Ширингов преслап (30 мин). Отново с къси завои пътят извежда на следващата по-висока седловинка. Тя също е заета от
обширни пасища. От северната страна на билото наблизо в м. Явора
има извор. Край пътя по дърветата се вижда черно-бяла горска маркировка. Преминава се с криволици на пътя по планински пасища.
През м. Циганска пътека все на изток се насочва към насрещния
горист вр. Черния нос (общо 45 мин). Достигне ли се неговото подножие, се завива на североизток и се продължава нагоре по каменист
терен из стара букова гора от северната страна на върха. Върхът се
заобикаля и се продължава отново по вододелното било. Северните
склонове са покрити с избуяла борова гора. На юг се простират пасища в разлата долинка. Тя се заобикаля на югоизток с голям завой,
прекосяват се пасищата Ментеш (1,05 ч) и се достига заобленото
връхче Калинка. Преди да започне изкачването му, тясна пътека се
отделя вляво от пътя и го траверсира от север. Върви се между букаци и борова гора до следващите пасища източно от върха, където пак
се продължава по коларския път. С полегато слизане право на изток
за 15 мин се стига тревистата седл. Харманите (общо 1,20 ч.). Тук
има разклон — на юг завива път до сечища, а на север друг път слиза
стръмно в горист дол към долината на р. Луда Камчия.
Източно от седл. Харманите се върви по тесен стръмен коларски път по вододелното било. Скоро той става по-равен и минава
през букова, а по-нагоре — през дъбова и габърова гора. По терасовиден терен за 15 мин се стига до поляна в западното подножие на
вр. Ушите (общо 1,35 ч) — две остри каменисти чуки, покрити с
гъста гора. Папратлива полянка разделя източната по-висока чука от
западната. Преди западната чука на вр. Ушите пътят значително се
разширява и с леко слизане е прокаран южно от вододелното било.
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ния склон на западната чука има отклонение на юг към м. Средоръта
и рида Гребенец.
От вр. Ушите се продължава по пътя на изток с полегато слизане през сенчеста дъбова гора, докато се излезе на наклонени на юг
поляни (1,45 ч). В техния западен край вдясно на югоизток има второ
отклонение към м. Средоръта. Продължава се на изток. След 200 м
северно от пътя е изворът Студените кладенци. Гористият връх северно от поляните и извора се нарича Малко Стидово. Южните му
склонове са били обетована земя за партизаните през въоръжената
борба против фашизма.
От западния край на поляните слиза на юг маркиран трупчийски път. За 15 мин по него може да се отиде до малка горска седловина. Там е издигнат скромен паметник на загиналите партизани
от отряд „Смърт на фашизма", основан на това място на 23 юни 1942
г. Надолу по пътя за няколко минути се отива до мястото на партизанския бивак „Колибата". На югоизток в м. Божуров дол има друг
партизански лагер. От паметника маркираният път слиза на югоизток в подножието на планината и през плоската долина на р. Мараш
завежда до с. Аврамов.
От Студените кладенци се продължава на изток по коларския
път из дъбова гора и се излиза на заетото с просторни пасища било.
За 20 мин се прекосяват по пасищата дълга редица сиви пясъчникови
скали — м. Вратника. След тях равният път минава през папратливи
поляни с единични скали. Започва изкачване по западния склон на
вр. Голямо Стидово, обрасъл със стара дъбова гора. За 15 мин пътят
извежда на високо тревисто плато с пръснати скалички. Вляво и северно от пътя съвсем наблизо до старата гора е пирамидата на върха.
На юг се откриват хубави гледки към долината на р. Мараш и рида
Гребенец зад нея. Неговите връхчета отдалеч наистина приличат на
зъбите на гребен. На югоизток е значително по-ниският Терзийски
баир.
От вр Голямо Стидово се продължава по коларския път на
изток по наклонена поляна. На югоизток зад Мокренския проход се
вижда огледалото на Скаленското блато, превърнато в язовир. В найизточния край на поляната има извор до гората, а под него се вижда
дълъг навес. До пътя има два фургона и свинарник. Северно са телевизионният ретранслатор и малка къща. Пътят започва да слиза
полегато из дъбова гора на северозапад. В далечината са проломът на
Котленска река и къщите на с. Градец пред него. След 20 мин пътят
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завива на север до порутена каменна кошара. Тук той се изоставя и
се тръгва по пътека на северозапад из висока борова гора. Скоро се
достига широколистна гора. Широката изоставена пътека слиза на
север-североизток по гористия хребет. Минава се през полянка из
дъбовата гора. След малко пак се поема на североизток. По дърветата има черно-бяла горска маркировка. По значителна къса стръмнина пътеката е опороена. Завива се наляво и на северозапад и се прекосява равната поляна Къпиново пладнище, изпъстрена през лятото
с най-различни цветя. По-нататък се върви по трупчийски каменист
и измит от дъждовете път. От дясната му страна се вижда втора горска полянка (30 мин). Пътят вече е по-равен. Прекосява се опороен
терен на северозапад. Пътят се разплита на няколко трасета и слиза
на дългата равна и оградена с дебели дъбове Попадиина поляна. На
юг стръмно се издига северният склон на вр. Голямо Стидово, а на
север е проломът на Котленска река. В северна посока продължава
полегато слизане през дъбова гора. Излиза се на открити площи, залесени с борчета, зад които са нивите на с. Градец. За 50 мин се стига
до центъра на селото.
На една къща е поставена паметна плоча, чийто надпис осведомява, че в нея през 1931 г. се провежда учредително събрание на
БРП. В селото има паметници на загиналите във войните и в борбата
против фашизма. В Градец може да се посетят родните къщи на Петър Пармаков — военен ръководител на четата на Бачо Киро и поп
Харитон, на ген. Радко Димитриев — виден пълководец, на Димитър
Ганев — изтъкнат деец на БКП.
В Градец има туристическа спалня (40 места).

IX.7. Карнобатска планина
Карнобатска планина на север се разграничава от Върбишка и Камчийска
планина чрез долините на реките Луда Камчия и Голяма. На запад Карнобатският проход и Ведровска река я отделят от Стидовска планина. На юг е Карнобатското поле, На
изток Айтоският проход е граница между Карнобатска и Айтоска планина.
Най-високият вр. Илийца (684 м) е в най-западната част на планината, която на изток постепенно се понижава. Други лични върхове са Орловец и Острица.
Северните склонове и билото са покрити с дъб и източен бук, а южните склонове на
значителни пространства са заети от габър и нискостеблени храсти. Оголените местности се залесяват.
В планината липсва маркировка. Изключение правят кратките маршрути от
с. Тополица до х. Здравец.
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Туристическата база е съсредоточена в лесопарковете — над с. Тополица
и „Бяла вода". Наред с х. Здравец (59 места) тук са ведомствената х. Комсомол (30
места) и няколко ведомствени бази за отдих и туризъм.
Изходни пунктове са селищата Костен, Ведрово, Череша, Зайчар, Раклиново, Тополица.
Планината изцяло е в Бургаски окръг.

IX. 7.1. С. Лозарево — с. Костен — вр. Илийца — гара Ведрово (5,30 ч)
Село Лозарево е разположено на асфалтираното шосе от Карнобат през Карнобатския проход за яз. Камчия и Ришкия проход. То е
гара на линията Карнобат — Варна. Северно от селото в планинските подножия личат останките на селищна могила. До нея са руините
на голямо антично и средновековно селище — според историците
това е прочутото в миналото Голое.
Тръгва се от центъра на с. Лозарево или от едноименната
гара. Наблизо ь северна посока е жп кантон Климаш. По асфалтирано шосе от западната страна на линията се завива на северозапад.
След малко повече от 30 мин то минава под моста на линията и продължава на изток през лозя и ниви. За 50 мин се пристига в центъра
на с. Костен (1,20 ч общо). Дотук може да се дойде и с автобус от
Карнобат. От с. Костен е опълченецът Николай Ангелов. То е дало
и няколко партизани. В тукашната църква, една от първите строени
през османското иго, служил поп Стойко Владиславов. Той бил постоянно преследван от татарския владетел Ахмед Герай от с. Раклица. Веднъж едва не бил убит от него. Изтъкнатият възрожденец описал случката в книгата си „Житие и страдание грешнаго Софрония".
На североизток от Костен е вр. Калето с останки от стара крепост.
(Може би това е търсената от историците средновековна Ктения?)
От центъра на с. Костен се тръгва по дъното на скалиста долина. Няколко пътечки са прокарани успоредно по двата бряга на
планинско поточе. Склоновете са каменисти, обрасли със закелявели габъри и дъбове. За 15 мин се достига водосборът на два потока
(1,35 ч общо). Продължава се на североизток покрай единия от тях.
На места от изток откъм селото до околните местности идват заобиколни дърварски пътища, които се съединяват в един по дъното на
долината. По него се върви край стари габърови дървета. За 20 мин
се пристига в долинно разширение, покрито с тучна трева
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(1,55 ч). Тук има каменна чешма. Необходимо е да се вземе запас от
вода, защото по високите части на планината няма постоянни извори.
В западна посока от чешмата нагоре се отделя дърварски път за м.
Златьова страна и вр. Жилито. След 100 м по долинното разширение
се минава край друга чешма. Над нея е водосборът на две долчета от
север и един голям дол от изток. По пряка пътека може да се излезе
на планинското било право на север.
Към вр. Илийца се продължава по стръмен път на изток из
големия дол. Отляво гората е дъбова, а отдясно — от чер бор. С остър
завой на северозапад пътят се стеснява значително и се изкачва през
дъбова гора. Достига се кръстопът и се върви направо. За около 40
мин от чешмите се изкачва вододелното било при полянка (2,35 ч).
По самото било е прокаран тесен коларски път. По него за няколко
минути на югоизток се достига правоъгълен камък, отбелязващ границата на землищата на с. Костен от юг и с. Ведрово от север. От
камъка се отделя широка пътека на югоизток. Продължава се по пътя
почти на изток по хоризонтал из дъбова гора. Завива се на североизток и се достига второ отклонение. Пътят продължава да траверсира
северния склон на вр. Илийца и извежда на пасища в източните му
подножия. От разклонението широка пътека на югозапад из рядка
дъбова гора се изкачва до върха. От с. Костен вр. Илийца се достига
за 1,40 ч (общо 3 ч). Той е маркиран с пирамида. Непосредствено от
северната й страна растат стари дрянови дървета, превити на юг от
силните зимни северни ветрове. На върха има останки от стар градеж. Връх Илийца представлява равно каменисто пасище. На запад
зад гръбнака на Стидовска планина се извисява силуетът на Сливенска планина, а на югозапад се виждат ниският Терзийски баир и повисокият Гребенец зад него. В южна посока зад равното Карнобатско поле и възвишението Хисар прозират Бакаджиците, Странджа
и Сакар. В северна посока от запад на изток се е проточило билото
на Матор планина. При ясно време на изток на хоризонта блестят
водите на Черно море.
От върха по познатия път се връща на запад по билото до
седл. Мечкова нива (50 мин, общо 3,50 ч). В северния й край има
дърво с бяло-черна горска маркировка. Вляво от това дърво на северозапад започва пътека, която стръмно слиза през гъста широколистна гора. Тя минава край дебели габъри и със завой надясно и на
североизток за 25 мин стига до усойното дъно на Суюв дол (общо
4,15 ч). По-нататък пътеката
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слиза по левия западен бряг на дола. След късо пространство, заето
от тръни и къпини, тя се прехвърля от дясната страна на дола и се
разширява. След 15 мин (4,30 ч) пътеката става по-равна. Подминават се купища камъни и увивни растения. Достига се водосборът на
два дола и се продължава по долинно разширение с единични вековни габъри. В тази подпланинска местност от югоизток от билото слиза стръмният горист Недялков дол. На север от водосбора пътеката
извежда на просторни поляни — привлекателен кът за отдих.
Продължава се по най-ниската част на поляните. Източно
от пътеката е Голям кладенец. Долината завива на север. Източните
склонове са залесени с борови гори, а западните — с дъбови. Погледът обхваща на северозапад най-източните ниски бърда на Стидовска планина, а зад тях — очертанията на Върбишка планина. Десетина минути след началото на поляните се минава покрай мочурливо
място и гьол за поене на добитък. Поляната свършва и коларски път
превежда през широколистна гора с лек наклон. Потокът край пътя е
увеличил водите си и се влива като десен приток във Ведровска река,
която се минава по брод. Пътят е очертан по съвсем равно долинно разширение през овощни градини. Той изоставя долината, завива
на североизток и на север през овраг и извежда при железопътната линия. Наблизо на изток е гара Ведрово. От седл. Мечкова нива
до гарата се слиза за около 1,40 ч (общо 5,30 ч). На юг зад ниски
възвишения, обрасли с борови гори, изведнъж като стена се изправя стръмният северен склон на планината. Западно от с. Ведрово на
едноименната река се намират два малки язовира — удобни места
за отдих.
IX.7.2. С. Череша — х. Комсомол — х. Здравец (3 ч)
До с. Череша, разположено в северните подножия на Карнобатска планина, се идва с автобус от Айтос. Тръгва се покрай кметството на юг. Извън селото се продължава по коларски път, който се
разклонява. Десният път води на югозапад към билото на планината
и за 3 ч изкачва Скалашкото кале. Тръгва се на юг по лявото разклонение из долината на Бяла река. Първоначално пътят следи западния
долинен склон, обрасъл с хубава дъбова гора. След 15 мин се слиза
до реката, която описва красиви меандри. В продължение на 20 мин
се пресичат по дължина просторни продълговати по290

ляни край реката и няколко сухи дерета (35 мин). Неочаквано долината на Бяла река се стеснява. По добре очертана пътека се прехвърля
по брод на източния бряг. Реката тече по огладени пясъчникови скали. През лятото къпането в малките вирчета е истинско удоволствие.
За 10 мин се пристига при водосбор на два потока (общо 45 мин).
Широката пътека на две места прецапва реката и навлиза в долинно разширение, залесено с тополи. Минава се край вековен габър.
Реката се пресича на още две места, преминават се гъсти къпини и
се достига още по-голямо долинно разширение. Наблизо на изток
са развалините на воденица, а в гората се виждат пчелин и дървена
барака (1,10 ч).
От пчелина се продължава на юг. Подминава се трето долинно разширение с водосбор на два потока. Минава се край три вековни габъра и след 10 мин се стига разклон на пътя (1,20 ч). Следи
се източният бряг на реката в южна посока. Наклонът се увеличава
нагоре из планинските дебри. Пътят криволичи през стара дъбова
гора край шумящата Бяла река. Излиза се на голяма поляна. Необходими са още няколко минути ходене из лесопарка „Бяла река", за
да се пристигне при х. Комсомол (общо около 2 ч). Тя е построена в
западния край на Конопена поляна в дълбоката гориста долина на
Бяла река. Хижата е ведомствена и има 30 места. До нея има малко
изкуствено езеро. По висящ мост над реката може да се отиде до стара воденица под отвесни бигорови пластове. На поляната е изградена
каменна чешма.
От южния край на Конопена поляна е прокарано планинско
шосе. То прехвърля билото и слиза до х. Здравец. Околните склонове
са обрасли с дъб, леска, габър, средноевропейски и източен бук. Шосето на места е изсечено в силно нагънати и натрошени варовици. То
има постоянен лек наклон нагоре към билото. На 1 км от хижата от
дясната му страна има красива чешма от дялан зелен пясъчник. Вдясно и западно от шосето Бяла река шуми из малки и големи вирове,
стъпаловидно преградени от скалисти прагове.
Шосето се прехвърля по извит мост от западната страна на
реката, с голяма серпентина набира височина и отново поема на юг
сред стара букова гора. Наклонът на шосето видимо намалява, гората
постепенно се разрежда и с плавен завой на югозапад се излиза на
билна заравненост (общо 2,40 ч). Тя е покрита с обширни пасища и
китки от дъбови дървета. Далеч на запад по билото леко се надига
продълговатото гористо гърбище на вр. Острица. На юг в ниското е
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батско поле, а зад него са възвишението Хисар и Странджа. Западно
от вр. Острица прозира първенецът на планината вр. Илийца. Найвисокото място на билната заравненост е заето от седл. Караманци.
Продължава се по шосето. То описва няколко серпентини по
южния склон, покрит с пасища, дъб, бор и бреза. На няколкостотин
метра от седловината на запад се отбива асфалтирана алея към почивната станция на Нефтохимическия комбинат — Бургас. От този
разклон се открива красива гледка на юг към полето с огледалата на
няколко малки язовира и с къщите на близкото с. Тополица. Следва
остър завой на шосето, от който се отделя второ отклонение — към
почивната станция на ОНС — Бургас. Шосето продължава да слиза по южните склонове и пуска трето отклонение — към почивната
станция на „Заводски строежи" — Бургас. Гората край шосето прилича на дендрариум с различните си дървета и храсти: дъб, габър,
леска, мъждрян, бреза, акация, бял и чер бор, кипарис, туя, дрян, ела,
смърч, дъгласка ела, топола, люляк, клен, круша, череша и др. Суходолията надолу из гората са укрепени със зидани прагове. Четвъртото отклонение от шосето води до х. Здравец (1 ч от х. Комсомол,
общо 3 ч). Хижата има 59 места.
IX. 7.3. С. Тополица — х. Здравец (1,30 ч)
Най-близкият изходен пункт от южната страна на Карнобатска планина за х. Здравец и х. Комсомол е с. Тополица. То е гара на
железопътната линия София — Бургас. Селото има автобусна връзка
с околните селища и градовете Карнобат, Айтос и Бургас.
Асфалтираното планинско шосе напуска селото и в североизточна посока достига планинските подножия (30 мин). В м. Малката рътлинка имало малка крепост с кула. С големи усилия през
последните десетилетия околните голи и ерозирани склонове са превърнати в чудесен лесопарк.
Шосето навлиза в най-ниските части на планинските склонове, покрити със стари дъбрави и черборови насаждения. До шосето има малък ресторант с 4 бунгала. Наблизо е почивната станция
на Завода за кабели — Бургас. Шосето завива на североизток и се
изкачва с няколко стръмни завоя към планинското било. Прекосява
се дълбок каменист и стръмен дол и с остър завой на изток се излиза
до х. Здравец. От мястото,
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където шосето минава през дола, по доста стръмна пряка пътека на
северозапад може да се стигне до хижата.

IX.8. Айтоска планина
Айтоска планина е най-източната издънка от северната верига на Удвой планина. От запад тя започва от Айтоския проход, а на изток свършва в крайморската
низина. На север се ограничава от долината на Хаджийска река.' На юг се спуска до
Айтоското котловинно поле и Бургаската низина. Нейното било е твърде заравнено, а
склоновете й почти навсякъде са полегати. Най-високите места не надхвърлят 485 м.
Често посещавани от туристите върхове са Остри връх и Голяма Биберна. Северните
склонове на планината са залесени, а южните — оголени.
В Айтоска планина още няма маркирани маршрути, с изключение на маршрута до х. Партизанска клетва (48 места) — единствената туристическа база в този
дял на Балкана.
Изходни пунктове са градовете Айтос и Каблешково.
Планината е изцяло, в Бургаски окръг.

IX.8.1 Гр. Каблешково—х. Партизанска клетва (1,30 ч)
Каблешково (2655 ж.) е изходен пункт за зоните за отдих в
най-ниските части на Айтоска планина. Населението на града е съставено предимно от преселници от Тракия и от Чирпанския край,
прокудени преди десетилетия от немотията. Отрано те възприемат
идеите на социализма. Тукашните ятаци и помагачи са главната опора на партизанския отряд „Народен юмрук". В селището има няколко
скривалища. Едно от тях (в къщата на Илия Петров) е използувано
интензивно от 1942 г. до средата на лятото на 1944 г. Сега Каблешково бързо процъфтява. В центъра са сградите на ГОНС, АПК, Дома
на културата и др. На площада е издигнат паметник на загиналите
в борбата срещу фашизма начело с прославения командир на отряд
„Народен юмрук". На паметника се четат имената на 24 партизани.
Седемнадесет от тях падат в неравен бой на 2 юли 1944 г.
Тръгва се от паметника по една от главните улици на северозапад край училището. Срещу него е родната къща на партизанина
Станчо Манолов, загинал на 2 юли 1944 г. На близкото кръстовище
е родната къща музей на партизанина поет Атанас Манчев, по чието
предложение в началото на април 1944 г. партизанският отряд е наречен „Народен юмрук". За-
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вива се на запад към близкото с. Дъбник. При малък площад с каменна чешма се свива по тясна уличка на север. Тя полегато извежда вън от града. Тръгва се по западния склон на Нанков баир. По
наклонените поляни се виждат отделни групи от тръни. Теренът е
леко нахълмен от плитки тревисти суходолия. Предполага се, че на
20 август 917 г. Симеон държал тук в засада част от своите конни
полкове преди обграждането и разгромяването на византийската армия при р. Ахелой. Завива се на североизток и се върви по почти
равен камионен път. (Дотук може да се излезе направо от центъра на
града в северна посока.) Пътят е очертан по плосък хребет и преди
ниска могилка завива на северозапад. Пейзажът започва да се разнообразява от единични габърови дървета. По насрещните хълмове се
виждат селата Габерово и Бата, На север хоризонтът се препречва от
по-високата гориста верига на Камчийска и Еминска планина с личния вр. Балиова чука, Дюлинския проход и вр. Гьозтепе с телевизионния ретранслатор. На северозапад над планинската заравненост е
куполът на Остри връх. Той изглежда доста висок сред крайморската
низина.
На изток-югоизток се издига продълговатата и плоска снага
на вр. Голяма Биберна. От този доминиращ над тясната крайморска
низина връх българският владетел Симеон (тогава още княз) със завидна тактическа зрялост командувал своите войски. По даден според летописите знак центърът и фланговете на българите започнали
да отстъпват, преследвани от византийската армия начело с пълководеца Лъв Фока. Тогава зад десния български фланг слезли като
лавина от близката по-висока планинска заравненост българските
конни полкове. Те бързо обхванали византийските нашественици и
ги унищожили почти до крак. Византийският летописец Скилица Кедрин описва поражението на доместика Лъв Фока така: „... Но когато
доместикът, облян от обилна пот и премалял, слязъл от коня си при
един извор, за да омие потта си да се освежи, конят случайно скъсал
поводите и се втурнал в лагера без ездач. Войниците, като видели
познатия кон, предположили, че доместикът е загинал. Те изпаднали
в страх, духът им паднал и прекъснали преследването, а някои дори
побягнали назад." (Този извор може да бъде чешмата в м. Панаира
в района на гр. Каблешково.) Летописецът Лъв Дякон, също византиец, 75 години по-късно пише, че „... и сега още могат да се видят
купища кости при Анхиало, гдето тогава позорно била посечена бягащата войска на ромеите..."
До 9 септември 1944 г. на вр. Голяма Биберна има немска
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радиостанция, обслужваща хитлеристките военновъздушни сили.
Няколко българи радисти месеци наред успяват да дезинформират
и саботират вражеската авиация чрез издаваните метеорологични
сводки.
В чест на 1300-годишнината от създаването на българската
държава по склоновете на вр. Голяма Биберна започна изграждането на мемориален комплекс. Създава се лесопарк на 1000 дка площ.
Теренът се засажда с разнообразни дървета, декоративни храсти и
цветя. Покрай алеите ще има кътове за отмора с подходящи надписи
за Симеон и Ахелойската битка.
От края на планинската заравненост покрай единични габърови дървета камионният път започва да слиза на северозапад из
доста разлата планинска долина. Край пътя гората става все по-гъста
и е съставена предимно от габър, клен и дъб. Минава се край развъдник за фазани и се пристига на равните красиви горски поляни в м.
Ловна среща (1,30 ч). Тук се намират новата х. Партизанска клетва
и хижата на местните ловци. Туристическата хижа има 48 места.

IX.9. Гребенец
Гребенец е планинският рид, с който от Сливенска планина започва южната
верига на Удвой планина. На запад, север и изток той е ограничен от долините на реките Овчарица и Мараш. На юг стръмните му склонове достигат равното Сливенско
поле. Връзката със северната верига на Удвой планина се осъществява чрез седл. Средоръта на север към вр. Ушите на Стидовска планина. Най-западната част на Гребенец
е най-висока. Тя представлява широка заравненост с най-висока точка вр. Таваните
(1034 м) — първенеца на рида. В източна посока Гребенец бързо се понижава и става
доста тесен в билната си част с наредени като зъбер понижаващи се канаристи връхчета. Към Марашкия проход и долината на р. Мараш планинското било е съвсем ниско
и отново заравнено.
Северните и западните склонове на Гребенец етажирано са покрити с дъбови и букови гори, а южните — с габър, дъб и иглолистни насаждения. В Гребенец няма
туристическа база и маркирани маршрути.
Изходни пунктове за планинското било са селата Сотиря, Тополчане, Калояново, Глушник, Трапоклово, Горно Александрово и Аврамов. От тях до билото
се изкачват за няколко часа стръмни и опороени коларски пътища и пьтеки, които се
разплитат във всички посоки.
Най-удобният изходен пункт обаче е Сливен чрез автобусите до седл. Чуката.
Планинският рид е изцяло в Бургаски окръг.
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IX.9.1. Седл. Чуката — вр. Ушите — вр. Гаваните — с. Сотиря (7 ч)
До седл. Чуката се отива с автобус от Сливен. Тръгва се на
изток по маршрут IX.6.1. По коларски път за около 1,30 ч се достига вр.
Ушите. Вдясно и на юг от билния път се продължава по коларски път.
Той постепенно слиза с много криволици през дъбова гора. След 1 ч се
минава през продълговатата седл. Средоръта (общо 2,30 ч). Тук трябва
да се внимава да не се направи отклонение по странични трупчийски
пътища. Продължава се все на юг. В южния край на Средоръта към
планинските подножия се спуска гористият Зли дол. Започва полегато
изкачване по северния склон на Гребенец. Пътят извежда на м. Нивища, заета от поляни, иглолистни горички и тук-там малки обработваеми площи. Изкачването продължава през ябълкови градини. След тях
край пътя се вижда постройка на горското стопанство. По-нататък в
югозападна посока се минава през мястото, където е било планинското
селце Матей. По неговото име в миналото Гребенец се наричал Матейска планина. Няколко зими при много трудни условия войводата
Панайот Хитов бивакувал със своите харамии около селището. През
последните години на османското иго то постепенно се обезлюдило.
Продължава се на югозапад с по-стръмно изкачване. Върви се
през дъбови и букови гори, докато се излезе на просторните билни пасища на Гребенец. Със завой на запад-югозапад за 1,30 ч се излиза на
най-високото им място — вр. Гаваните (общо 4 ч). Този връх открива
красиви гледки на запад към Сините камъни и Сливенска планина. Западното подножие на върха, обрасло с гъсти широколистни гори — м.
Катъгово, стръмно опира в дълбоката долина на р. Овчарица (Сотирска
река). Зад нея се виждат Орловите скали. По-надясно над гористото
било на Сливенска планина е вр. Харамията, а малко вляво и зад него
— вр. Българка. На юг са равното Сливенско поле, бялата извита лента
на р. Тунджа, най-източният връх на Средна гора с мястото на античния Кабиле по източния му склон, Бакаджиците, Странджа и Сакар.
От вр. Гаваните се слиза на запад към Сливен през с. Сотиря. Селото се достига за около 3 ч по много стръмни пътеки из гъста
широколистна гора. Сотиря е старо селище. Когато през 1278 г. византийският пълководец Михаил Глава Тарханиот тръгнал с войската
си срещу Ивайло, в описанието на неговите подвизи се споменава за
градеца Сотиросполис. Той
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бил важен български духовен център с няколко манастира, в един
от който през XIV в. пребивавал Теодосий Търновски. Името на м.
Атанта до селото напомня за Атон или, както през средновековието
наричали селището, Малка Света гора. На югоизток от с. Сотиря на
възв. Ботурец има развалини от стражева кула. На съседния хълм
са руините на по-голяма крепост. Тези български твърдини пазели
пътя към с. Ичера. Почти всички мраморни и гранитни колони, плочи и дялани камъни по заповед на един от Гераите били пренесени
при с. Лозенец в южното подножие на Терзийски баир за направа
на сарай. Сотиря влиза и в нашата най-нова история с действията
на партизаните. На 14 септември 1941 г. група политемигранти води
престрелка с полицейска засада край селото. На 20 юли 1944 г. партизанският отряд „Хаджи Димитър" напада текстилната фабрика и
води сражение с въоръжената охрана.
С. Сотиря е свързано с градска автобусна линия със Сливен.

IX. 10. Терзийски баир
Терзийски баир е последната източна издънка на Удвой планина. От запад,
север и юг той се огражда от долините на реките Мараш и Мочурица, а на юг завършва с оголени склонове в Сливенското поле. Първенец на този рид е вр. Кръста (472
м). Планинското било представлява заоблено и заравнено гърбище, над което с малка
разлика във височините се издигат отделни върхове. Терзийски баир е покрит с редки
габърови и дъбови гори и храсти. От западната страна към Марашкия проход има
значителни площи, залесени с бор. Източните склонове са заети от селскостопански
площи.
Из Терзийски баир няма туристическа маркировка. Изключение прави
маршрутът от разклона Петолъчката до единствената х. Люляк (50 места).
Изходни пунктове са Стралджа (на жп линията София — Бургас), оживеният разклон Петолъчката, с. Лозенец и с. Терзийско.
Терзийски баир в административно отношение е в Сливенски, Ямболски и
Бургаски окръг.

IX.10.1. Петолъчката — х. Люляк — м. Хисаря — Петолъчката (3 ч)
От разклона Петолъчката се тръгва на изток по шосето за
Бургас. Минава се по мост р. Мараш. Вляво и на север се отбива
широк камионен път към планината. За 15 мин по него се стига до
овчарник. Пътят се изоставя и се продължава със завой вдясно и на
изток по подножието на планината
297

между обработваеми площи и редки дървета. Прекосява се песъчливото суходолие Козарника, където има пчелин. На 200 м източно от
него е суходолието Кози дол. На източния му бряг има паметник за
прослава на бойните подвизи на войводата Панайот Хитов. По суходолието на север е прокаран тесен коларски път — Воденичният
път. От паметника се продължава на север-североизток по открит
склон. Върви се по добре очертана пътека. Наоколо земята е осеяна с
фрагменти от битова и строителна керамика на старо поселище. Пътеката извежда на заравненост, завива леко надясно и изкачва втора
стръмнина — м. Орешковото място. Минава се покрай бадемови
дървета. Пътеката се разширява и продължава с по-малък наклон
като коларски път през нискостеблена дъбова гора. Минава се източно от скалистото възв. Орлов нос и с лек наклон на североизток се
продължава по заоблен хребет. След 20 мин коларският път започва
да слиза в дола Шейдерски камък и довежда до чешма в ниската гора
(общо 35 мин). По бетонно стълбище на изток се изкачва из красива
дъбрава. То свършва до беседка в западната окрайнина на Тетрьова
поляна. В нейния източен по-висок край е построена х. Люляк (1 ч).
Състои се от две едноетажни постройки с 50 места.
Продължава се на юг по черния път за с. Лозенец. След 250
м се излиза на най-високото място на пътя. Завива се на запад-северозапад и между рядка дъбова гора и люляци се достига близкото
заравнено връхче Велчови полугари.
От превала на пътя за с. Лозенец се тръгва по зашумен коларски път на североизток. Той води до обширни билни пасища с малка
кошара. На север се вижда голяма акациева гора. През поляните от
запад на изток е трасето на стар коларски път. В западните ниски
части на пасищата е м. Каменливия път. Тук на 22 февруари 1867
г., преди да замине за Белград (за бъдещата легия), минал с четата си Панайот Хитов и разбил голяма потеря от ямболски сеймени.
На запад от м. Каменливия път е м. Хисаря (Калето, Марианското
кале — общо 2 ч). Тази малка твърдина в миналото пазела Марашкия
проход. На изток от пасището по билото личат останките на още две
малки стражеви кули.
След м. Хисаря по тесен коларски път се върви на югозапад,
минава се през дълбок дол с два извора и за около 1 ч се слиза в подножието на планината близо до пчелина. От него за няколко минути
се пристига на автобусната спирка на Петолъчката (общо 3 ч).
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X. СПРАВОЧНИК
По-високи върхове
Ботев				
Калоферска планина
Голям Кадемлия				
“
Млечния чал				
“
Малък Кадемлия				
“
Жълтец					
“
Параджика				
“
Вежен				
Златишко-Тетевенска планина
Зли връх				
Калоферска планина
Пиргос					
“
Безименния връх				
“
Голям Купен			
Троянска планина
Миджур				
Чипровска планина
Левски				
Троянска планина
Юрушка грамада			
Калоферска планина
Ушите					
“
Каменица				
Златишко-Тетевенска планина
Малък Купен			
Троянска планина
Побита глава			
Калоферска планина
Тетевенска Баба			
Златишко-Тетевенска планина
Булуваня					
“
Костенурката			
Троянска планина
Кръстците				
“
Обов връх				
Чипровска планина
Картала				
Златишко-Тетевенска планина
Паскал					
“
Равнец				
Калоферска планина
Ком				
Берковска планина
Мартинова чука			
Чипровска планина
Косица				
Златишко-Тетевенска планина

По-големи водопади
Райско пръскало
Голям Джендемски вод.
Сухото пръскало		
Скакля			
Видимско пръскало		
Скока			
Кадемлийско пръскало

124 м
120
95
85
80
80
72

Калоферска планина
Понор
Калоферска планина
Троянска планина
Калоферска планина
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Пръскалото (Тъжанско)
Бабско пръскало		
Сувачарско		
Пенчовско пръскало		
Търниченско пръскало
Скока			
Враната вода		
Карловско пръскало		
Пръскалото (до х. Васил Левски)			
Широкия водопад		
Чипровски водопад		
Сучурума			
Големия скок		
Хайдушки водопад		
Сини вир			
Синия вир		
Орлов камък		
Куза скок			

65 м
Калоферска планина
54		
"
54
Троянска планина
52
Калоферска планина
48		
"
40		
"
40
Златишко-Тетевенска
30
Калоферска планина
26		
"
25		
"
20
Чипровска планина
15
Калоферска планина
12
Тревненска планина
10
Берковска планина
6
Котленска планина
3
Камчийска планина
2		
„
2
Върбишка планина

Забележка: Забележителни са и водопадите Дуршин скок (Чипровска планина), Синия
вцр (Козница), Варовитец (Златишко-Тетевенска планина) и Малкия скок (Тревненска
планина) — обявени за защитени обекти.

Народни паркове
“Сините камъни”		
“Стенето”			
“Етъра”			

Резервати

„Джендема”		
„Боатин”			
„Соколна”			
„Царичина”		
„Чупрене”			
„Стенето”			
„Орлица”			
„Камчия”			
„Орлов камък”		
„Кашка”			
„Савчов чаир”		
„Керсенлика”—
Ардашлъка”		
„Камещица”		
„Бяла крава”		
„Горната кория”		
„Върбов дол”		
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6707,8 ха		
2635,6		
370,4		

Сливенска планина
Троянска планина
Шипченска планина

1775 ха
1226
1178,2
1143
937
803,6
566,5
525
323
111
102

Калоферска планина
Златишко-Тетевенска планина
Калоферска планина
Златишко-Тетевенска планина
Чипровска планина
Троянска планина
Сливенска планина
Камчийска планина
Светиниколска планина
Златишко-Тетевенска планина
Тревненска планина

100
93,3
92
88
71

Котленска планина
Шипченска планина
Елено-Твърдишка планина
Берковска планина
Камчийска планина

„Чамджа"		
„Зелениковец"
„Еленова гора"
„Киров дол"
„Уручник"
"Калфата"		
„Вълчи проход"
„Сини бряг"
„Хайдушки чукар"		
„Злия камък"
„Бели бряг"
„Момин град"
„Малкият мостък"		
„Равна гора"
„Ускето"		

65 ха
Троянска планина
62		
“
54
Калоферска планина
52
Камчийска планина
51
Берковска планина
47
Върбишка планина
44
Камчийска планина
40
Елено-Твърдишка планина
34		
“
24
Калоферска планина
24
Котленска планина
11
Върбишка планина
6
3
2

Берковска планина
Шипченска планина
Берковска планина

Защитени местности

Копрен, Равно буче, Калиманица и
Деяница				
Чипровска планина
Трескавец				
Голема планина
Седемте престола			
Ржана
Ботев и Русалка			
Калоферска планина
Тъжанско ждрело				
“
Ждрелото на Енинска река		
Шипченска планина
Блатно кокиче (с. Горица)		
Еминска планина
Блатно кокиче (с. Кошарица)			
“

Защитени скални феномени

Джуглата				
Лакатнишки скали			
Кътински пирамиди			
Соколово стене			
Козя стена			
Пеещите скали			
Бигоровата скала			
Мечките				
Виканата скала			
Момите				
Чепелев камък			
Винишки камък			
Халката				
Орлицата				
Урушките скали			
Пробития камък			
Чудните скали			
Свинска глава			

Понор
“
Софийска планина
Троянска планина
“
Калоферска планина
Шипченска планина
“
Тревненска планина
“
“
“
Сливенска планина
Котленска планина
“
Стидовска планина
Камчийска планина
“
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Костенурката			
Добровански гъби			
Емине				
Трите братя			
Защитени исторически места
М. Шумака			
С. Чупрене — парт. землянка		
С. Батулия — паметник		
М. Марина мъртвина		
С. Литаково — братска могила		
Ман. „Седемте престола" — старини
С. Рашково — мемориал		
М. Жерково			
Зла поляна			
Атова поляна			
М. Рогачев рът			
М. Усоето				
Елешнишки манастир		
М. Механите			
М. Десеткар			
М. Костина			
М. Въртопа — парт. землянка		
Лопянска гора — парт. землянка
Гр. Клисура — м. Зли дол		
С. Розино — Семково дере		
Беклемето — Карцовия бук		
М. Бунаря				
Равна гора			
М. Кърни				
Вр. Шипка			
Долината на р. Малка Градешница				
Вр. Бузлуджа			
М, Кръстът			
М. Градът				
Агликина поляна			
Калето				
М. Кованлъка			
М. Конска стена			
М. Мочурите			
М. Птичи извор			
М. Дивичково			
Чобанов дол			
Осенова кория			
Долината на Божур дере		
М. Кючюкалан			
Делирадева поляна			
Римското кале (Леденика)		
М. Бориката			
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Камчийска планина
Еминска планина
“
Айтоска планина
Светиниколска планина
Чипровска планина
Голема планина
“
“
Ржана
“
Мургаш
“
“
“
“
“
Златишко-Тетевенска планина
“
“
“
“
“
“
Троянска планина
“
Шипченска планина
“
“
“
“
“
Тревненска планина
Елено-Твърдишка планина
Сливенска планина
“
“
“
“
Гребенец
“
“
Стидовска планина
Карнобатска планина
Котленска планина
“
“

М Вода				
М. Преградата			
М. Гърмето			
Голямото кале			
М. Касъма — парт. лагери		
X. Гроздьо Желев — бункер		
Колиба на подводничарите		
М. Куза				
М. Кючюкдере			

Котленска планина
Камчийска планина
“
“
“
“
“
“
“

Обекти от движението „Опознай социалистическата родина" (100-те национални туристически обекта)
Паметникът на чавдарци в м. Жерково
Къщата музей „Иван Вазов" в гр. Сопот
Къщата музей „Васил Левски" в гр. Карлово
Връх Ботев
Къщата музей „Христо Ботев" в гр. Калофер
Троянският манастир
Къщата музей „Митко Палаузов" в гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс „Етър"
Националният парк-музей „Шипка — Бузлуджа" — паметникът на свобода
та на вр. Шипка
Домът паметник на БКП на вр. Бузлуджа
Храмът паметник в гр. Шипка
Къщата музей „Хаджи Димитър" в гр. Сливен
Музеят „Сливенски затвор" в гр. Сливен
Пантеонът на Г. С. Раковски в го. Котел
С. Жеравна
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XI. АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ
Използувани съкращения
ВЕЦ — водно-електрическа централа
вр. — връх
г. д. — горски дом
г. п. — горски пункт
гр. — град
ДГС — държавно горско стопанство
ез. — езеро
з. — заслон
защ. м. — защитена местност
защ. об. — защитен обект
изв. — извор
к. — курорт
кв. — квартал
кр. — крепост
л. — лагер
лет. — летовище
маг. — магистрала
ман. — манастир
мах. — махала
м. —- местност
н. —
нос

н. п.
обл.
обр.
парт
пещ.
пл. пр. рез.
р. —
седл.
с. —
ск.сп. ст. т. б.
т. д.
т. к.
т. сп.
х. —
ч. —
яз. -

Аврамов (с.) 295
Агликина поляна 245
Ад Радицес (ст.) 176
Азмаците (м.) 138
Айдук камък (м.) 141
Айтос (гр.) 293
Айтоска антиклинала 12
Айтоска планина 293
Айтоски проход 293
Алдомировско блато 60
Алдомировски извори 59
Алдомировци (с.) 60
Алейката (м.) 230
Александър Войково (кв.) 66
Александър Стамболийски (яз.) 18
Алмаш (вр.) 96
Алтимир (м.) 221
Амбарица (вр.) 188
Амбарица (х.) 182

Амзонов копак (м.) 213
Анастасова стружна (м.) 202
Андровица (р.) 32
Антова чукла (вр.) 100
Антон (с.) 163
Антонски превал 156
Анчова бичкия (м.) 149
Априлово (с.) 220
Априлци (гр.) 190
Арабаконак (пр.) 119
Арабаконашки поляни 114
Араганов дол 173
Арачинска чука (вр.) 33
Аренеа (р.) 160
Арка на свободата 177
Армеец (х.) 229
Армера (р.) 262
Арто (м.) 79
Арчар (р.) 32
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— народен парк
— област
— оброчище
— партизански
— пещера
- планина
- проход
— резерват
река
— седловина
село
- скала
- спирка
- старина
— туристическа база
— туристически дом
— туристически комплекс
-- туристическа спалня
хижа
чешма
- язовир

Асара (кр.) 228
Асарица (вр.) 64
Асеновска река 280
Аспарухово (с.) 27
Аспарухово (с.) 259
Атанта (м.) 297
Атова поляна 109
Атово падало (вр.) 224
Ахелой (р.) 294
Баба (вр.) 100
Баба (вр.) 136
Баба връх 175
Баба дере (р.) 174
Бабешка река 148
Бабин кръст (вр.) 52
Бабин кукул (вр.) 140
Бабин нос (пл.) 31
Бабина (м.) 55
Бабина локва (м.) 284
Бабина река 73
Бабина река 144
Бабина река (м.) 55
Бабини Радкини къшли (м.) 233
Бабинрайкин чучур 226
Бабска река 204
Бабско пръскало (вод.) 204
Багарещица (р.) 207
Базо (м.) 70
Баин венец (вр.) 52
Баин камък (м.) 87
Байряка (вр.) 255
Байрямов камък (вр.) 77
Байчов преслап (седл.) 70
Байчова падина^О
Бакин кръст (вр.) 59
Бакличара (м.) 112
Бакьово (с.) 95
Бакьовска река 81
Балабандере (р.) 274
Балабанчовица (м.) 145
Балика (мах.) 68
Балина лъка (м.) 95
Балиова чука (вр.) 267
Балкан (пл.) 7
Балкан (т. д.) 228
„Балканбас" 18
Балкански рози (х.) 193
Баломир (р.) 61
Балша (с.) 64
Балъмдере (р.) 146
Бальова планина (м.) 175
Балювица (р.) 53
Бандерата (вр.) 36
Баня (с.) 269

Бараките (м.) 257
Барбуля (р.) 270
„Барите" (парк) 231
Басарка (м.) 59
Бата (с.) 294
Батулийска река 81
Батулия (с.) 90
Бахчиите (м.) 178
Бахчийка (м.) 197
Бачиището (м.) 79
Бачище (вр.) 54
Бачо Никола (т. сп.) 197
Баш Самоков (м.) 145
Башмандра (м.) 196
Башмандра (р.) 194
Бащица (р.) 46
Бебреш (р.) 118
Бебреш (яз.) 120
Бегличка могила (вр.) 49
Бедек (вр.) 227
Бежанище (м.) 79
Бежанлийска бара (р.) 39
Бежанова могила (вр.) 50
Безводника (вр.) 171
Безден (с.) 60
Безденски извори 59
Безименната пещера 15
Безименния връх 189
Безименния връх 206
Беклемето (т. к.) 176
Бела река 77
Бела река 100
Белата вода (мах.) 78
Белева поляна (вр.) 103
Белева поляна (м.) 102
Белево къще (мах.) 94
Беленска река 139
Беленска река 242
Бели брегове (м.) 253
„Бели бряг" (рез.) 27
Бели Вит (р.) 142
Бели Осъм (р.) 171
Белидие хан (с.) 60
Беликаша (м.) 129
Белимел (с.) 33
Белите камъни (м.) 209
Белица (р.) 228
Белия камък (вр.) 53
Белия камък (м.) 103
Белия пясък (седл) 208
Белновръх (м.) 237
Белоградчишки проход 31
Белчу (вр.) 195
Бенковски (х.) 152
Бербатица (мах.) 68
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Берилова воденица (м.) 88
Берковица (гр.) 36
Берковска антиклинала 12
Берковска планина 35
Берковска река 35
Беровица (р.) 64
Бероново (с.) 255
Берчина чука (вр.) 31
Беседката (м.) 279
Беседката (седл.) 211
Бечова поляна (м.) 113
Бивало (вр.) 35
Биволова глава (вр.) 100
Бигла (вр.) 102
Бигоровата скала 28
Бидрашки дол 231
Биленица (м.) 113
Било (пл.) 118
Билото (вр.) 36
Билото (м.) 103
Биляница (рид) 89
Бинкоски праг 14
Бистрица (р.) 118
Битата нива (седл.) 237
Блатно кокиче (защ. м.) 28
Блатно кокиче (защ. м.) 28
Блягорница (р.) 235
Боаза (р.) 160
„Боатин" (рез.) 26
Боатинско било 157
Боба връх 175
Боба дере (р.) 174
Бов (гара) 83
Бов (с.) 83
Бовски дол 84
Бовче било (вр.) 31
Боговина (р.) 73
Богое (седл.) 171
Боготвор (м.) 125
Божкова чука (вр.) 33
Божура (вр.) 236
Божуров дол (м.) 286
Бозаланд (м.) 183
Бойковец (с.) 128
Бойчов дол 70
Бойчов кръст (вр.) 77
Болованджика (р.) 159
Болшевик (х.) 220
Боновска махала 125
Бориката (защ. м.) 303
Борики (кв.) 214
Борики (х.) 214
Боринци (с.) 27
Боров дол 242
Борова дупка (пещ.) 172
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Боровец (вр.) 125
Боровска река 53
Борущица (гара) 228
Бостана (м.) 281
Ботев (вр.) 189
Ботев (з.) 189
„Ботев" (парт. л.) 260
Ботеввръшки навлак 12
Ботевград 119
Ботевградска котловина 10
Ботевградска седловина 120
Ботевградски проход 117
Ботево (сп.) 261
Ботин връх 52
Ботуня (р.) 39
Ботурец (вр.) 297
Бочун (р.) 162
Бразак (изв.) 103
Бракьов камик (вр.) 63
Бракьовци (с.) 53
Бранска чукла (вр.) 88
Братаница (вр.) 158
Братанишки рид 151
Братанишки уши (вр.) 152
Братанов лак (р.) 79
Братинска река 64
Братювица (вр.) 135
Бревинска река 118
Брезе (с.) 54
Брезенска река 52
Брезов дол (с.) 88
Брезовишка чукла (вр.) 77
Брезовска река 88
Брекина глава (вр.) 54
Брестова река 255
Бригадирски път 262
Брусия (вр.) 280
Брусница (вр.) 44
Брусовете (м.) 129
Брусовете (рид) 172
Брустовете (м.) 189
Бряза (вр.) 118
Брязово (кв.) 150
Будилска река 114
Будиовград (ст.) 114
Бузлуджа (вр.) 218
Бузлуджа (х.) 219
Бузлуджа (х.) 219
Буйновци (с.) 27
Бук (вр.) 49
Букалин дол 122
Буков рът 35
Букова могила (вр.) 171
Буковец (с.) 93
Буковец (х.) 93

Буковец (х.) 241
Буковска река 89
Булаир (с.) 273
Булката (м.) 195
Булуваня (вр.) 157
Бунарджика (м.) 270
Бунаря (защ. м.) 303
Буново (с.) 132
Буновска мандра 133
Буновска пътека 134
Буновска река 118
Буновско понижение 133
Буовчица (р.) 64
Бусин дол (мах.) 67
Бутора (т. б.) 238
Буторски чукар (вр.) 239
Бухала (вр.) 210
Бухово (гр.) 105
Буховски манастир 64
Бучин проход (с.) 53
Бучкатска река 132
Бъзенска река 101
Бъзето (мах.) 62
Бъзова поляна 240
Бъзовец (вр.) 237
Бъзьов дял (рид) 190
Българка (вр.) 226
Българка (вр.) 280
Българка (г. д.) 226
Българка (х.) 226
Бърдачевица (вр.) 44
Бърдо (мах.) 54
Бърдото (м.) 135
Бърдото (м.) 223
Бърза река 32
Бързат (р.) 81
Бързийско-Ботунско понижение
„Бързия" (ВЕЦ) 38
Бързия (р.) 35
Бързия (с.) 39
Бързова чукла (вр.) 64
Бъртойно бърдо (вр.) 59
Бъчваря (вр.) 266
Бял кладенец (м.) 206
Бяла (гр.) 260
Бяла вода (вр.) 31
Бяла крава (вр.) 244
„Бяла крава" (рез.) 27
Бяла паланка (с.) 244
Бяла река 39
Бяла река 187
Бяла река 290
„Бяла река" (парк) 291
Бяла река (с.) 27
Бяла река (с.) 255

Бялата вода (м.) 46
Бялата вода (м.) 281
Бялата вода (х.) 46
Бялата река 212
Бялкова махала 236
Бялото камъне (м.) 223
Вазова къща 85
Вардище (вр.) 53
Варницата (м.) 199
Варницата (м.) 205
Варниците (м.) 213
Варниците (седл.) 218
Варовита (р.) 212
Варовитец (вод.) 143
„Варовитец" (ман.) 142
Варовити дол 231
Васил Левски (х.) 185
Василковица (р.) 191
Васильов (х.) 170
Васильовци (с.) 58
Ведерник (рид) 31
Ведрово (гара) 290
Ведрово (с.) 290
Ведровска река 290
Вежен (вр.) 159
Вежен (х.) 153
Веженски масив 17
Вековния бук (защ. об.) 227
Велепункя (р.) 64
Величково (гара) 264
Величково (с.) 264
Велчови полугари (вр.) 298
Вельови черкви (м.) 168
Венеца (вр.) 118
Венковия егрек (вр.) 161
Венците (м.) 171
Верегава (пл.) 7
Верейски друм 219
Весела могила (вр.) 134
Веселина (р.) 234
Веселиново (с.) 255
Ветрен (вр.) 31
Ветренска река 228
Ветренско кале 228
Ветрила (вр.) 88
Ветрила (рид) 252
Ветрилото (вр.) 123
Ветровити преслап 173
Ветровития пряслоп (седл.) 157
Вещивир (м.) 99
Вида (вр.) 252
„Видима" (ВЕЦ) 190
Видима (кв.) 190
Видима (р.) 187
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Видима (х.) 190
Видимска пътека 189
Видимско пръскало (вод.) 200
Видлич (пл.) 35
Виканата скала (защ. об.) 28
Виканата скала (седл.) 226
Виля глава (вр.) 48
Винишки камък (защ. об.) 302
Виро (м.) 72
Висок (рид) 114
Висока могила (вр.) 67
Висока могила (вр.) 223
Високата могила (вр.) 118
Високата могила (вр.) 126
Виеоката могила (вр.) 171
Високата поляна (вр.) 147
Високата чукла (вр.) 88
Височица (p.) 35
Височка (р.) 35
Витинска поляна 113
Витинска седловина 113
Витински проход 113
Витиня (пр.) 113
Витови (мах.) 53
Витомерица (р.) 125
Вихрушки поляни (м.) 131
Вишиното (вр.) 118
Вишна (с.) 258
Вкорененото воденичище (м.) 267
Владо Тричков (гара) 64
Владо Тричков (с.) 65
Влаева чукла (вр.) 88
Влаова чукла (вр.) 92
Влаински камък (вр.) 130
Влас (с.) 269
Влашки кладенец 168
Влашките мандри (вр.) 178
Влашко бърдо (вр.) 65
Влъхчиви чукар (м.) 233
Вода (защ. м.) 304
Воден (р.) 135
Воденицата (м.) 66
Воденичен път 298
Воденичната река 39
Водната пещера 15
Водната пещера 52
Водните дупки (пещ.) 191
Воздол (р.) 118
Войкеница (вр.) 77
Война (вр.) 64
Войнегова могила (вр.) 88
Войнеговци (с.) 65
Войнешка река 64
Войнишка махала 53
Войнова могила (вр.) 89
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Войнова река 72
Волинска височина (вр.) 216
Волска поляна (м.) 208
Вонеща вода (к.) 228
Вража глава (вр.) 100
Вражата вода (р.) 74
Вражилска чукла (вр.) 96
Враната вода (вод.) 143
Вранащица (р.) 118
Врански камък (вр.) 32
Вратник (вр.) 248
Вратник (пр.) 245
Вратник (седл.) 11
Вратника (м.) 286
Врачеш (с.) 110
Врачешка пътека 113
Врачешки манастир 111
Врачешко-Дреново бърдо 96
Врелото (м.) 42
Врещица (р.) 43
Връбница (с.) 58
Връв (вр.) 35
Връшнйка (вр.) 39
Връшника (м.) 198
Вучи баба (вр.) 36
Входа (м.) 256
Възраждане (кв.) 230
Вълча крепост (вр.) 178
Вълча скала (вр.) 256
Вълчанова чукла (вр.) 77
Вълчата махала 237
Вълчата могила (вр.) 202
„Вълчи проход" (рез.) 27
Вълчиград (кр.) 97
Вълчия чукар (вр.) 237
Вълчова могила (вр.) 69
Върбица (гр.) 255
Върбица (к.) 254
Върбишка планина 255
Върбишки проход 254
Върбишки проход (х.) 254
Върбишко понижение 247
„Върбов дол" (рез.) 27
Върбово (с.) 31
Въртежката (вр.) 100
Въртежката (м.) 112
Въртежката поляна (м.) 112
Въртележката (м.) 118
Въртележката (м.) 129
Въртележката (р.) 191
Въртоп (мах.) 63
Въртопа (м.) 166
Въртопа (р.) 166
Въртопска река 165
Въртопски поляни 166

Въртопски теснини 166
Върха (вр.) 52
Върхо (вр.) 52
Върхо (вр.) 64
Вършец (гр.) 45
Вършецко понижение 8
Вътрополска поляна 211
Габарево (с.) 207
Габаревски балкан (рид) 211
Габера (вр.) 53
Габера (вр.) 63
Габерово (с.) 294
Габрико (мах.) 62
Габрите (вр.) 62
Габрищица (вр.) 233
Габров рът (м.) 223
Габрова кръш (вр.) 151
Габровница (р.)74
Габровница (р.) 187
Габровница (р.) 209
Габрово (гр.) 214
Таваните (вр.) 296
Гаврил Геново (с.) 35
Гаговец (м.) 282
Галата (кв.) 251
Ганьов камък (м.) 205
Ганьов чукар (вр.) 207
Гарван (вр.) 82
Гарванец (вр.) 39
Гарваница (вр.) 118
Гарваница (вр.) 147
Гарванов дол 253
Гарванска стена (м.) 232
Гебешка река 261
Генчовска ливада (м.) 198
Георги Генев (х.) 220
Георги Дамяново (с.) 34
Георги Димитров (яз.) 18
Георги Трайков (гр.) 261
Георги Трайков (яз.) 264
Герашов камък (вр.) 63
Гердектепе (вр.) 180
Герила (р.) 254
Герлово (обл.) 255
Герловско понижение 8
Герова чукла (вр.) 97
Герчов кладенец 263
Гинова могила (вр.) 138
Гинска река 35
Гинци (с.) 53
Глава (вр.) 52
Главите (вр.) 236
Главинци (мах.) 128
Главна старопланинска верига 11

Главурна бачия (вр.) 63
Глога (вр.) 100
Глогова (р.) 253
Глогова могила (вр.) 100
Глоговец (вр.) 171
Глушник (с.) 295
Гниляне (с.) 65
Говедарника (вр.) 118
Говедарника (м.) 162
Говедарника (м.) 193
Говежда поляна (м.) 244
Говежди пряслуп (седл.) 88
Говежди рид 207
Годеч (гр.) 36
Годечко понижение 35
Гола глава (вр.) 33
Гола глава (вр.) 35
Гола глава (вр.) 69
Гола глава (рид) 72
Голаш (вр.) 31
Голема глава (вр.) 35
Голема планина 80
Голема поляна (вр.) 39
Голема река 31
Голема чука (вр.) 32
Големата (р.) 64
Големата река 32
Големата река 69
Големата чука (вр.) 52
Големи Братанишки уши (вр.) 152
Големи връх 100
Големи дел (вр.) 36
Големи камък (вр.) 36
Големи Мечи дол 171
Големия дол 67
Големия дол 174
Големия извор 163
Големия нос (вр.) 254
Големия скок (вод.) 301
Големия тунел (м.) 239
Големия харман (м.) 171
Големия чукар (вр.) 62
Голеш (вр.) 135
Голеш (м.) 161
Голица (с.) 273
Голишите (вр.) 273
Голишки поток 273
Голое (кр.) 288
Голям Башит (м.) 193
Голям Бедек (вр.) 225
Голям Вис (вр.) 227
Голям Дебелец (вр.) 256
Голям Джендемски водопад 300
Голям Елак (вр.) 118
Голям Жидов дол 171
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Голям Кадемлия (вр.) 206
Голям Катун (вр.) 223
Голям кладенец (м.) 290
Голям Климаш (вр.) 151
Голям Кръстец (вр.) 188
Голям Купен (вр.) 188
Голям Осредък (рид) 190
Голям Прешивец (вр.) 134
Голям Синокос (вр.) 135
Голям харман (м.) 182
Голям Чаушов дол 172
Голям Щавеляк (вр.) 39
Голям Щадимо (вр.) 73
Голяма Биберна (вр.) 294
Голяма Бъзовица (р.) 199
Голяма Варовита (р.) 215
Голяма Градищица (м.) 213
Голяма Жеравица (р.) 171
Голяма Занога (вр.) 145
Голяма Камчия (р.) 255
Голяма къща (вр.) 258
Голяма поляна (м.) 162
Голяма Папратлива (м.) 204
Голяма Равня (м.) 204
Голяма река 171
Голяма река 193
Голяма река 264
Голяма Чаталка (вр.) 276
Голямата нива (м.) 256
Голямата река 221
Голямата река 244
Голямо Гламе (вр.) 165
Голямо Дряново (с.) 213
Голямо Малово (с.) 58
Голямо Орозтепе (вр.) 171
Голямо Пърково (м.) 232
Голямо Стидово (вр.) 286
Голямото дере (м.) 274
Голямото кале (защ. м.) 304
Гора Емонская (пл.) 7
Горалтепе (вр.) 177
Гораница (вр.) 71
Горен чифлик (с.) 262
Горен Чукар (вр.) 202
Гореница (вр.) 64
Горица (с.) 28
Горна Марщица (р.) 129
„Горната кория" (рез.) 26
Горненски град (кр.) 231
Горни Ветровити преслап (м.)
Горния връх 39
Горно Александрово (с.) 295
Горно Камарци (с.) 102
Горно Мерово (м.) 103
Горно Язово (вр.) 32
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Горното ливаде (м.) 96
Гороневата чукла (вр.) 103
Горска барака (м.) 260
Горска барака (м.) 268
Горски дол 179
Горски кът (х.) 163
Горския заслон (м.) 123
Горялата планина 171
Горялска чука (вр.) 233
Готен (вр.) 64
Грагурчев рът 35
Градец (с.) 65
Градец (с.) 287
Градешница (р.) 81
Градище (вр.) 35
Градище (вр.) 39
Градище (вр.) 53
Градище (вр.) 57
Градище (вр.) 59
Градище (вр.) 63
Градище (вр.) 67
Градище (вр.) 79
Градище (м.) 79
Градището (вр.) 56
Градището (вр.) 99
Градището (м.) 45
Градището (м.) 125
„Градището" (парк) 214
Градището (седл.) 59
Градо (вр.) 54
Градо (вр.) 73
Градовете (м.) 213
Градовска чукла (вр.) 89
Градски дол 32
Градът (защ. м.) 303
Гражденица (р.) 150
Грамада (вр.) 118
Грамада (мах.) 86
Грамадата (вр.) 55
Грамадата (вр.) 62
Грамадлива (вр.) 234
Грамадлива (х.) 234
Граматик (р.) 160
Грамини (кр.) 21
Граничната река 231
Графска река 32
Гребенец (пл.) 295
Гребеня (рид) 125
Гребеня (рид) 172
Гребешница (р.) 171
Гредата (рид) 250
Гроба (м.) 180
Гроба (м.) 183
Гроба (м.) 205
Гроба (седл.) 44

Гроба (седл.) 147
Гроздана (р.) 198
Гроздьо Желев (х.) 263
Гроздьов дол (мах.) 103
Гроздьово (с.) 263
Громидел (м.) 70
Грохотен (вр.) 52
Грубан (мах.) 62
Гръбцово (м.) 98
Гръбчево (с.) 229
Гръбчевска река 229
Гръмътливи рът 239
Губешка река 36
Губислав (с.) 51
Губиславски махали 47
Гугла (вр.) 152
Гулият (р.) 256
Гунчов извор 279
Гургулят (м.) 54
Гурела (рид) 231
Гурково (с.) 228
Гурньово (кв.) 150
Гуювската чукла (вр.) 103
Гълъбец (рид) 118
Гърбасица (вр.) 73
Гърбата стена (ск.) 231
Гърбела (рид) 234
Гърдова кория (м.) 198
Гърмето (защ. м.) 304
Гърмящата гора (м.) 205
Гьозтепе (вр.) 268
Гьола (м.) 67
Гьола (м.)137
Гьола (м.) 156
Гьолтепе (вр.) 209
Гювечите (м.) 59
Гюлемо (м.) 57
Гюрещица (ст.) 76
Гяволите (м.) 62
Дамлъдере (р.) 141
Данговци (мах.) 85
Данов камък (м.) 276
Дантелен мост 221
Данчов агъл (м.) 162
Данчова бичкия (м.) 152
Данчовци (мах.) 85
Данчулица (м.) 102
Даула (з.) 284
Даула (м.) 280
Двете реки (мах.) 81
Двете реки (м.) 104
Двойница (р.) 273
Дебела могила (вр.) 66
Дебела могила 279

Дебелец (вр.) 264
Дебелец (х.) 264
Дебели дел (вр.) 64
Дебели дял (м.) 157
Дебели дял 171
Дебели рът 138
Дебели рът (мах.) 62
Дебели рът (м.) 123
Дебелия средок (м.) 171
Дебелшница (р.) 171
Дева могила (вр.) 76
Девети март (х.) 211
Деветте кладенци (м.) 205
Девич (р.) 89
Дедина могила (вр.) 44
Дедковец (м.) 50
Делирадева бука 249
Делирадева поляна (защ. м.) 303
Дело (мах.) 43
Делова мома (мах.) 68
Демирска могила (вр.) 218
Дереджедере (р.) 274
Деримагаре (седл.) 178
Дериндере (р.) 168
Дерменкая (вр.) 179
Дерменкая (х.) 179
Десеткар (защ. м.) 303
Деяница (защ. м.) 28
Джаферица (вр.) 133
„Джендема" (рез.) 26
Джендемска река 196
Джерньовница (р.) 73
Джуглата (защ. об.) 56
Джуглата (м.) 137
Джуренец (вр.) 88
Джурин кладенец (м.) 65
Диба (м.) 140
Дивата гора (м.) 101
Дивеците (м.) 279
Дивешка река 279
Дивичково (защ. м.) 303
Дивчовото (мах.) 150
Диктепе (вр.) 166
Диманов рът 237
Добра поляна (с.) 266
Добравица (с.) 55
Добрила (вр.) 180
Добрила (х.) 180
Добрина могила (вр.) 147
Добрина могила (вр.) 231
Добро утро (вр.) 35
Доброван (с.) 267
Добровански гъби (защ. об.) 303
Доброглед (вр.) 36
Добромир (с.) 267
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Доброславци (с.) 67
Доделен (р.) 263
Додил (вр.) 49
Дойков плат (вр.) 99
Докса (м.) 242
Долапите (м.) 281
Долен (р.) 263
Долен Параджик (м.) 199
Долен Чукар (вр.) 202
Долна Марщица (р.) 129
Долната Садина (м.) 198
Долненски град (кр.)228
Долни Лом (с.) 33
Долния връх 39
Долно Камарци (с.) 130
Долно Сахране (с.) 27
Драганина могила (вр.) 99
Драганов дол 63
Драгановски дол 61
Драгиева бара (р.) 46
Драгиева чешма (з.) 279
Драгиева чешма (м.) 279
Драговищица (с.) 64
Драгоданица (вр.) 52
Драгоишка чукла (вр.) 92
Драгоман (гр.) 58
Драгомански пролом 57
Драгоната (вр.) 70
Драгулица (м.) 223
Драгуната (вр.) 64
Драйкина чукла (вр.) 99
Драсин (мах.) 68
Дребежите (вр.) 234
Дрезгата (м.) 79
Дренов Шишен (мах.) 63
Дренови равнища (м.) 113
Дреново (с.) 63
Дреновръх (вр.) 236
Дрента (с.) 237
Дрещела (р.) 270
Дрискани скали (м.) 231
Дружево (с.) 48
Дружевска река 39
Дружевска седловина 8
Дръмша (с.) 66
Дръмшанска река 61
Дръмшанско понижение 61
Дрянова могила (вр.) 250
Дудов дол 131
Дуршин скок (вод.) 301
Душника (пещ.) 52
Дъбник (с.) 294
Дъбовска река 228
Дъбрава (х.) 259
Дълбоки дол 96
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Дълбоката река 194
Дълбокия пряслоп (седл.) 147
Дълбокото дере (р.) 152
Дълбочица (р.) 61
Дълбочица (р.) 165
Дълга поляна (м.) 203
Дълга река 71
Дълга река 148
Дългата ливада (м.) 92
Дългата поляна (м.) 147
Дългата поляна (м.) 236
Дълги дел (рид) 44
Дълги дел (с.) 26
Дълги дял (рид) 181
Дългия град (м.) 174
Дългия нос (рид) 174
Дългия рид 112
Дългия рид 274
Дълго (р.) 71
Дългоделска Огоста (р.) 32
Дългоделска поляна (м.) 44
Дървения кръст (м.) 130
Дървото (вр.) 107
Дърмоновец (вр.) 147
Дъскарна (м.) 272
Дъскотна (гара) 258
Дъскотна (с.) 265
Дюза (м.) 194
Дюза (рид) 193
Дюкяните (мах.) 190
Дюлев дол 276
Дюлино (с.) 271
Дюлински проход 267
Дюлята (м.) 232
Дяволска мандра 184
Дяволска река 191
Дяволска църква (м.) 221
Дяволски проход (м.) 42
Дядо Герги (м.) 215
Дядоадамова чешма 273
Дядогъчово кладенче 208
Дядодончово бунгало 163
Дядоминчов орех 230
Дядостоянова воденица 183
Дядохристов гроб (м.) 205
Евксинска зона 17
Евреите (мах.) 63
Еделвайс (ч.) 175
Ежовица (р.) 57
Езеро (м.) 105
Елата (вр.) 55
Елата (пещ.) 56
„Елаците" (рудник) 18
Елачов дол 191

„Елените” (к.) 270
Еленишка могила (вр.) 86
Еленков кладенец (м.) 44
Елено-Твърдишка планина 234
Елейо-Твърдишки проход 241
Еленов дол (с.) 73
„Еленова гора" (рез.) 27
Еленска река 160
Еленска църква 160
Еленско понижение 8
„Елешница” (ДГС) 256
Елешница (р.) 64
Елешница (р.) 100
Елешница (р.) 274
Елешница (яз.) 264
Елешнишка река 100
Елешнишки манастир 107
Елин кръст (вр.) 44
Елисейна (гара) 73
Елисейна (с.) 73
Елов връх 100
Еловица (м.) 231
Еловица (р.) 80
Еловица (р.) 100
Еловица (р.) 212
Еловица (р.) 231
Елша (з.) 71
Емине (н.) 269
Емине балкан (пл.) 7
Еминска планина 264
Ймона (с.) 269
„Енина" (ВЕЦ) 18
Енина (с.) 222
Енинска мандра 225
Енинска река 223
Енински проход (път) 222
Енински път 226
Енкина вада (м.) 204
Ериде (кр.) 260
Етрополе (гр.) 127
Етрополска Баба (вр.) 118
Етрополска планина 117
Етрополски манастир 142
Етрополски проход 121
Етрополско долинно разширение 127
Етър (кв.) 213
„Етър" (рез.) 214
„Етъра" (н. п.) 25
Ехо (х.) 170
Ечемика (м.) 253
Ечемишка река 118
Жална река 171
Жални връх 178

Жалова могила (вр.) 39
Железна (с.) 34
Железни врата (седл.) 170
Железни врата (пр.) 234
Железно бърдо (м.) 75
Желява (с.) 106
Желявска река 100
Жеравица (м.) 33
Жерарна '(c) 252
Жерково (м.) 107
Жерковска река 100
Жерковско дере 100
Жидовник (рид) 98
Жилата (м.) 50
Жилито (вр.) 289
Житолюб (изв.) 51
Жребче (вр.) 31
Жребчево (яз.) 18
Жълтата локва (седл.) 236
Жълтата локва (седл.) 239
Жълтец (вр.) 189
Жълтия склон (м.) 175
Забачевец (мах.) 85
Забуново кладенче 272
Забърденска река 61
Завидовска падина (мах.) 63
Завидовци (мах.) 53
Заводна (кв.) 150
Заводна (р.) 152
Загорска, кула 202
Заградня (мах.) 78
Задбалкански котловини 12
Задбалкански полета 8
Задбалкански разлом 8
Зайчар (с.) 288
Зайчи връх 260
Залъмово кладенче 184
Залъмца (вр.) 184
Занога (вр.) 52
Занога (м.) 169
Заногата (м.) 138
Заногата (м.) 165
Заногата (рид) 80
ЗаногеДс.) 56
Заножене (кв.) 45
Западна Стара планина 30
Заселе (с.) 57
Звезда (с.) 258
Звездец (вр.) 121
Звездец (х.) 122
Зверино (с.) 76
Зверинска керина (м.) 76
Здравец (х.) 213
Здравец (х.) 292
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Здравченица (вр.) 35
Здравченица (х.) 36
Зелена глава (вр.) 35
Зелената локва (м.) 236
Зелени дял (м.) 46
Зелени рид (вр.) 39
Зелениград (вр.) 31
Зеленика (мах.) 149
Зеленика (р.) 148
Зеленика (р.) 171
Зеленика (рид) 171
Зелеников рът 233
Зелениковец (вр.) 202
Зелениковец (м.) 174
„Зелениковец" (рез.) 26
Зелениковска река 207
Зелениковски манастир 181
Зеленишка река 75
Зеленишка река 212
Зеленич (з.) 250
Зеленич (р.) 247
Зеленище (седл.) 44
Зелено дърво (кв.) 214
Зеленото възвишение (вр.) 216
„Зелин" (к.) 122
Зелин (м.) 123
Зигос (пл.) 7
Зимевица (с.) 56
Зимевишки кладенец 55
Зимен път 159
Зимнишки дол 73
Зимнишки дол (мах.) 75
Зла могила (вр.) 100
Зла поляна (м.) 112
Зла урва 232
Зланковското (м.) 122
Златаришката чукла (вр.) 81
Златица (кв.) 160
Златица (р.) 35
Златица (р.) 50
Златичора (мах.) 142
Златишка река 142
Златишки проход 141
Златишко-Пирдопско поле 118
Златишко-Тетевенска планина 141
Златьова страна (м.) 289
Златьовица (м.) 223
Зли връх 209
Зли дол (м.) 168
Зли дол 296
Зли дол (р.) 36
Зли дол (р.) 63
Злидол (р.) 73
Злидол (с.) 73
„Злия камък" (рез.) 27
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Зло полянче (м.) 112
Злостен (м.) 247
Змеева дупка (пещ.) 28
Змиянец (вр.) 35
Зора (х.) 190
Зорилица (вр.) 84
Зорнов рът (вр.) 171
Зурлева мандра (м.) 249
Зъберите 136
Ибчедере (р.) 179
Ивайло (х.) 229
Иванов гроб (м.) 241
Иванов път 233
Иванчов дол 96
Иванчова поляна 46
Иглата (ск.) 276
Игнатица (с.) 73
Извоза (м.) 70
Извор (р.) 53
Извора (т. к.) 232
„Изворите" (парк) 250
Изворо (м.) 78
Изворски чукар (вр.) 35
Изгрев (с.) 27
Издремец (вр.) 87
Издримец (вр.) 81
Изпъдецо (вр.) 76
Изсипания път 161
Източна Стара планина 246
Илиенски кръст (вр.) 59
Илийца (вр.) 289
Илинденска река 139
Илинденски камък (вр.) 140
Илирийска зона 17
Иличина могила (вр.) 64
Им планина 7
Иракли (к.) 269
Ирелтията (вр.) 171
Искрец (с.) 54
Искрецка пещера 54
Искрецка река 51
Искърски пролом 30
Исполин (вр.) 212
Исторически път 37
Ичера (с.) 248
Ичерски проход 275
Йовкови ниви (м.) 231
Йовчовото (м.) 100
Йорданкино (с.) 108
Йосев говедарник (м.) 179
Йоцова ливада (вр.) 100
Каблешково (гр.) 293
Каваджиклийка (м.) 194

Каваклия (рид) 179
Кавакръдере (р.) 171
Кавладан (вр.) 142
Кавлакова чука (вр.) 36
Кадемлийска река 204
Кадемлийско пръскало (вод.) 204
Кадийска бара (р.) 35
Кадънски извор (седл.) 145
Казандере (р.) 259
Казанлъшка гробница 20
Казанлъшко поле 187
Кайшов връх 52
Калаянка (кр.) 228
Калдърмата (път) 121
Кален (вр.) 64
Каленица (вр.) 56
Калено връх 36
Каленов дол 107
Калето (вр.) 35
Калето (вр.) 44
Калето (вр.) 45
Калето (вр.) 52
Калето (вр.) 96
Калето (вр.) 111
Калето (вр.) 114
Калето (вр.) 129
Калето (вр.) 161
Калето (вр.) 166
Калето (вр.) 168
Калето (вр.) 254
Калето (вр.) 288
Калето (кр.) 75
Калето (кр.) 221
Калето (кр.) 228
Калето (м.) 34
Калето (м.) 36
Калето (м.) 37
Калето (м.) 213
Калето (м.) 276
Калето (м.) 298
Калиманица (защ. м.) 28
Калинка (вр.) 285
Кална усойна (м.) 283
Калния поток 204
Калофер (гр.) 197
Калоферска планина 186
Калоферски Купени (вр.) 199
Калоферски манастир 198
Калоферски стружни (м.) 205
Калоянов рът 105
Калояново (с.) 295
Калпака (вр.) 200
Калугера (вр.) 100
Калугера (хр.) 133
Калугерица (р.) 133

Калугерска кукла (вр.) 39
Калугерски дол 98
"Калфата" (рез.) 27
Калчов връх 59
Камара (вр.) 35
Камарата (вр.) 64
Камарата (вр.) 100
Камарска котловина 10
Камарско поле 100
Камачарска река 171
Камачарско дере 173
Каменарна (вр.) 227
Каменидица (р.) 142
Каменица (вр.) 159
Каменица (р.) 168
Каменливица (м.) 199
Каменливия път (м.) 298
Каменливия улей (м.) 208
Каменна ограда (ск.) 209
Каменна стърга (вр.) 48
Каменна стърга (м.) 145
Каменна стърга (м.) 162
Каменната порта 159
Каменната стряга (м.) 99
Каменната стърга (м.) 120
Каменните гъби 267
Каменния път 159
Каменяк (вр.) 259
„Камещица" (рез.) 27
Камещица (р.) 224
Камик (вр.) 100
Каминката (м.) 237
Камчийска планина 259
Камчия (р.) 260
„Камчия" (рез.) 28
Камчия (х.) 257
Камчия (яз.) 18
Камънчетата (вр.) 284
Канарата (вр.) 168
Канарата (ск.) 231
Канарска чукла (вр.) 71
Кантона (м.) 145
Канцията (м.) 171
Капалу (вр.) 145
Каполски връх 142
Каптажите (м.) 276
Караджова кула (вр.) 225
Караиваново хорище (з.) 239
Караиваново хорище (седл.) 239
Карамандра (м.) 195
Карамандра (р.) 194
Караманци (седл.) 292
Карандила (м.) 277
Карандила (т. к.) 277
Караула (вр.) 236
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Караулен камък (вр.) 278
„Карлово" (ВЕЦ) 192
Карлово (гр.) 192
Карловска река 184
Карловски водопад 185
Карловско поле 187
Карловско пръскало (вод.) 301
Карнобат (гр.) 288
Карнобатска планина 287
Карнобатски проход 287
Карнобатско поле 287
Картала (вр.) 155
Картала (вр.) 178
Карталкая (вр.) 178
Карцов бук 177
Карчаните (м.) 281
Карчов преслап (м.) 170
Касаджика (м.) 158
„Касъма" (парт. л.) 263
Касъмов дол 263
Касъмова мъртвина (м.) 264
Касъмска чука (вр.) 259
Катуните (вр.) 223
Катунски рид 223
Катъгово (м.) 296
Каца камък (вр.) 32
Кацан (вр.) 227
Качеров дол 96
Кашана (седл.) 144
Кашка (вр.) 174
„Кашка" (рез.) 26
Кашка (седл.) 170
Келефлията (м.) 261
Кендабалкан (пл.) 171
Керездере (р.) 146
Керкенезова могила (вр.) 52
„Керсенлика — Ардашлъка". (рез.)27
Кечидере (р.) 234
Кикови локви (мах.) 68
Киминчето (седл.) 209
Кипилово (с.) 250
„Киров дол" (рез.) 27
Кирова могила (вр.) 52
Киселинча (м.) 173
Китката (м.) 135
Китката (м.) 284
Китката (седл.) 276
Кладни дял (с.) 27
Кладнидялски дол 232
Кленето (седл.) 71
Климаш (кантон) 288
„Клисура" (ВЕЦ) 38
Клисура (гр.) 167
Клисурски манастир 43
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Клисурски път 159
Клокотиш (вр.) 36
Клъшка чукара (вр.) 234
Клъшка чукара (мах.) 234
Клюндера (вр.) 36
Ключо (мах.) 82
Кобиля (р.) 128
Кованлъка (защ. м.) 303
Ковачица (вр.) 53
Ковачица (вр.) 57
Коджабалкан (х.) 262
Коджамар (м.) 244
Козарника (м.) 133
Козарника (м.) 298
Козещица (р.) 171
Кози дол 71
Кози дол 298
Кози дял 171
Козичино (с.) 267
Козлудерска могила (вр.) 72
Козля (р.) 53
Козница (вр.) 75
Козница (мах.) 78
Козница (пл.) 38
Козница (рид) 9
Козница (с.) 272
Кознишка река 165
Козос моде (кр.) 235
Козя могила (вр.) 71
Козя река 214
Козя стена (вр.) 175
Козя стена (х.) 173
Козяк (вр.) 253
Козяк (кр.) 21
Козящица (р.) 214
Койловица (м.) 133
Койна чука (вр.) 35
Койчина чука (вр.) 33
Кокина орница (мах.) 62
Кокорутлук (вр.) 245
Кокоша глава (вр.) 244
Кокоши чукар (вр.) 237
Коланска река 32
Коларка (р.) 231
Колата (вр.) 202
„Колибата" (парт. л.) 286
Колибището (вр.) 84
Колника (вр.) 137
Кольов гроб (м.) 255
Кольов краварник (м.) 157
Ком (вр.) 35
Ком (х.) 36
Комсомол (х.) 195
Комсомол (х.) 291
Комунари (с.) 255

Конарски калета 235
Конарското (седл.) 233
Конопена поляна (м.) 291
Конска стена (защ. м.) 303
„Конски егрек" (рез.) 27
Конски камък (вр.) 77
Конски кладенец 77
Конски кладенец 162
Кончето (м.) 158
Кончина могила (вр.) 52
Конщица (р.) 77
Коня (вр.) 100
Конярски рът 56
Копана чукла (вр.) 64
Копаното имане (вр.) 237
Копарлива поляна (м.) 129
Копаците (седл.) 218
Копиловска Огоста (р.) 32
Копиловци (с.) 28
Копрен (вр.) 32
Копрен (защ. м.) 28
Копрен (х.) 33
Копривщица (гара) 165
Копсис (ст.) 21
Кордуна (вр.) 145
Кордунски връх 142
Кореник (м.) 251
Кореня (р.) 100
Корита (вр.) 210
Корита (мах.) 82
Корита (ч.) 210
Коритарска река 236
Коритата (м.) 48
Коритото (рид) 202
Коритска река 32
Коритски дол 208
Корички връх 52
„Корубата" (парт. л.) 262
Корубата (седл.) 239
Косачица (р.) 100
Косица (вр.) 155
Косица (р.) 148
Косица (сп.) 148
Косишки превал 154
Космати връх 59
Косматица (мах.) 62
Косовица (вр.) 56
Костадинови поляни (м.) 70
Костел (с.) 27
Костел (с.) 244
Костелска река 242
Костен (с.) 288
Костенурката (вр.) 189
Костенурката (защ. м.) 303
Костин дол 183

Костина (кв.) 151
Костина (м.) 151
Костина (р.) 151
Костов полугар (м.) 178
Котел (гр.) 248
Котленска антиклинала 12
Котленска планина 247
Котленска река 251
Котлешница (р.) 251
Котлова (вр.) 59
Кочмара (вр.) 195
Кошарица (с.) 28
Кошушки връх 84
Коюв рът (вр.) 233
Крагюл (мах.) 63
Краева чукла (вр.) 64
Краево (с.) 79
Краево присое (м.) 181
Крайна Варовита (р.) 212
Крайнишки дол 111
Крайовица (р.) 171
Краковишка чукла (вр.) 68
Кралимарков поток 191
Кралимаркова купа (вр.) 190
Кралимаркови стъпки (вр.) 241
Краставец (рид) 36
Кремиковска река 64
Кремиковски манастир 64
Кремиковци (кв.) 65
Кресна (х.) 33
Крета (вр.) 52
Крета (седл.) 88
Крива река 59
Крива река 61
Крива река 79
Кривата пътека 209
Кривата река 244
Кривата скала 256
Криви камък (вр.) 33
Кривините (м.) 191
Кривинишка река 171
Кривите рътове (седл.) 147
Кривия поток 232
Кривия път 183
Кривия чукар (вр.) 237
Кривото дърво (вр.) 39
Крумов мост 257
Крунос (ст.) 213
Крушачки връх 39
Крушовица (р.) 100
Кръвенишко дере 205
Кръвенишко понижение 8
Кръкра (м.) 71
Крън (с.) 221
Крънска поляна 218
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Крънска река 221
Крънска хора (обл.) 213
Кръста (вр.) 223
Кръста (вр.) 297
Кръста (м.) 205
Кръстанова могила (вр.) 49
Кръстец (вр.) 88
Кръстец (гара) 227
Кръстец (мах.) 88
Кръстец (рид) 9
Кръстешка река 81
Кръстците (вр.) 171
Кръстът (защ. м.) 303
Кръстьов кладенец (ч.) 236
Ктения (кр.) 288
Куза (м.) 261
Куза скок (вод.) 301
Куилото (м.) 250
Кукино равнище (вр.) 32
Кукла (вр.) 53
Куклите (вр.) 45
Куленица (вр.) 82
Куманица (пещ.) 28
Куманица (р.) 171
Куманица (рид) 182
Кумините (ек.) 283
Кунчовци (м.) 124
Купените (вр.) 187
Куратски връх 36
Курило (кв.) 66
Курилова могила (вр.) 59
Курната (р.) 193
Куртбашица (вр.) 187
Куртхисар (кр.) 177
Курудере (р.) 161
Кутелка (вр.) 280
Кутилков дол 110
Кучето (вр.) 173
Кълна глава (вр.) 67
Кълна река 64
Кънчовото (седл.) 191
Къпиново пладнище (м.) 287
Кървавото кладенче 151
Кърнаре (с.) 179
Кърни (защ. м.) 303
Къси рът 35
Късия елак (м.) 179
Късмата чука (вр.) 44
Кътина (с.) 67
Кътинска река 64
Кътински пирамиди 67
Къшлите (мах.) 220
Кюйдере (р.) 209
Кюлтина падина (м.) 49
Кюмюрджийски гьол (вр.) 267
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Кючюкалан (защ. м.) 303
Кючюкдере (защ. м.) 304
Кючюкдере (р.) 247
Ладровица (р.) 45
Лазова река 235
Лак (мах.) 103
Лакавишки пролом 125
Лакавишки рид 125
Лакатник (гара) 50
Лакатник (с.) 82
Лакатнишки скали 51
Лалишовци (мах.) 71
Лаловица (мах.) 91
Ламбовска махала 126
Латинска църква 93
„Лашова" (ДГС) 149
Лев (м.) 227
Левица (р.) 32
Левичарка (р.) 187
Левище (мах.) 86
Левище (сп.) 86
Левски (вр.) 188
Леден камък (м.) 138
Леденика (пещ.) 49
Ледника (м.) 141
Леевица (р.) 171
Лельовишки дол 98
Лепенят (вр.) 178
Лесковдол (с.) 81
Лескова (х.) 89
Лескова махала 89
Лескова могила (вр.) 89
Летница (с.) 58
Лешница (р.) 186
Леща (вр.) 59
Лещака (мах.) 62
Лещова река 235
Ливадата (мах.) 236
Ливадите (м.) 140
Ливадите (м.) 161
Лиляк (вр.) 64
Лиляко (вр.) 62
Липеновата рътлина (м.) 171
Липова могила (вр.) 88
Лиса могила (вр.) 47
Лиса могила (вр.) 261
Лисински връх 36
Лисков дол 128
Литаково (с.) 96
Ловна среща (м.) 295
Ловната чешма 207
Лозарево (с.) 288
Лозенец (с.) 297
Лозенски дол 64

Локвата (вр.) 171
Локвата (м.) 168
Локорско (с.) 69
Локумите (м.) 215
Лом (р.) 32
Лома (рид) 198
Лопатарски дол 231
Лопатна (р.) 118
Лопатна (седл.) 8
Лопошница (р.) 129
Лопушански манастир 34
Лопушня (с.) 59
Лопянска пътека 146
Лубена (вр.) 100
Луда Камчия (р.) 248
Луда Камчия (х.) 259
Лудокамчийски пролом 258
Лудокамчийско понижение 12
Луково (гара) 64
Луково (с.) 68
Лукът (м.) 204
Лъгът (лет.) 206
Лъскава поляна 161
Лъснатия тас (изв.) 195
Любовица (рид) 35
Любово (кв.) 220
Люляк (х.) 298
Люляка (х.) 60
Люляковия въртоп (м.) 59
Люляците (вр.) 258
Лява Видима (р.) 190
Лява река 228
Лясков рът 281
Маанатец (м.) 113
Мазадере (р.) 146
Мазалат (вр.) 209
„Мазалат" (рез.) 215
Мазалат (х.) 206
Макоцевски рид 100
Мала планина 61
Мала планина (вр.) 280
Мала река 68
Мала река 184
Мали бухал (вр.) 210
Мали извор (м.) 162
Мали извор (х.) 163
Малина (х.) 36
Малините (седл.) 227
Маличия пън (седл.) 58
Малка Амбарица (вр.) 188
Малка Баба (вр.) 233
Малка Бъзовица (р.) 199
Малка Жеравица (р.) 171
Малка Крайовица (р.) 171

Малка Лисина (вр.) 36
Малка река 229
Mалка Света гора (ст.) 297
Малка Чаталка (вр.) 277
Малката поляна (м.) 146
Малката река 184
Малката река 221
Малката рътлинка (м.) 292
Малката яма (пещ.) 172
Малки Братанишки уши (вр.) 152
Малки Искър (р.) 118
Малки Мечи дол 171
Малкия скок (вод.) 301
Малкия пряслоп (седл.) 147
Малкия тунел (м.) 239
Малкия Юмрук (вр.) 191
„Малкият мостък" (рез.) 26
Малко Гламе (вр.) 165
Малко Пърково (м.) 232
Малко Стидово (вр.) 286
Мало Малово (с.) 59
Мало Мечка (мах.) 91
Малова могила (вр.) 113
Маломаловски манастир 59
Малоселене (м.) 139
Малтепе (вр.) 227
Малтепе (кр.) 228
„Малуша" (ВЕЦ) 18
Малуша (вр.) 216
Малуша (мах.) 214
Малък Башит (м.) 193
Малък Бедек (вр.) 225
Малък Вълчи камък (вр.) 114
Малък Дебелец (вр.) 256
Малък Елак (вр.) 118
Малък Кадемлия (вр.) 211
Малък Калоферски Купен (вр.) 199
Малък Катун (вр.) 223
Малък Ком (вр.) 35
Малък Кръстец (вр.) 188
Малък Купен (вр.) 188
Малък Осредък (рид) 190
Малък Прешивец (вр.) 134
Малък Свищи плаз (вр.) 145
Малък Синокос (вр.) 135
Малък Търсовец (вр.) 218
Малък Чаушов дол 172
Малък Щавеляк (вр.) 39
Манастирище (с.) 53
Манастирска ливада (м.) 87
Манастирска река 100
Манастирска река 171
Манастирска река 281
Манастирчето (м.) 201
Мандрабаир (вр.) 266
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Мандрата (м.) 77
Мандрели (м.) 164
Мандрището (м.) 206
Манчовци (мах.) 73
Маняков камик (вр.) 118
Марагидик (седл.) 201
Марагидия (вр.) 135
Мараш (р.) 297
Марашки проход 295
Маргарта (р.) 164
Марено градище (кр.) 281
Марин камък (вр.) 62
Марин чукар (вр.) 31
Марина мъртвина (м.) 92
Маринка (з.) 200
Маринка (седл.) 200
Маринков рът 79
Маринковец (м.) 129
Маринов говедарник (м.) 147
Маринов кладенец 130
Маринтепе (вр.) 261
Маринтепе (х.) 261
Маричница (р.) 190
Марков връх 64
Марков стол (вр.) 215
Маркова ливада 170
Маркова могила (вр.) 50
Маркови прегради (кр.) 228
Мартинова чука (вр.) 32
Матей (с.) 296
Матейска планина 296
Матор планина 246
Маторние горни (пл.) 7
Мацина река 227
Мачеш (м.) 106
Мачешко било 146
Мачище (мах.) 51
Мачово бърдо 96
Машеница (седл.) 254
Медвен (с.) 252
Медвенска река 247
Междина (вр.) 65
Мезева локва (вр.) 210
Мека Цръв (вр.) 60
Мелна (р.) 118
Мелнишки камък (вр.) 78
Менска река 126
Менски кладенец 126
Менташовец (р.) 142
Ментеш (м.) 285
Мерова могила (вр.) 100
Мерова поляна 107
Мерушница (р.) 80
Метликовица (р.) 100
Механите (защ. м.) 303
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Меча поляна 279
Мечата скала 256
Мечи баба (вр.) 52
Мечките (защ. об.) 221
Мечкова нива (седл.) 289
Мечо поле (м.) 180
Миале (вр.) 154
Миджур (вр.) 32
Мийковска река 242
Мийковци (с.) 234
Микре (яз.) 18
Милановска река 38
Миланешка чукла (вр.) 83
Милева чукла (вр.) 75
Миленска махала 125
Милкьовица (р.) 99
Милушевица (м.) 122
Минералната вода (м.) 254
Миньорско селище 61
Мирково (гара) 138
Мирково (с.) 133
Мирковска котловина 132
Мирковска мандра 134
Мирковска река 118
Мирчови пътеки (м.) 225
Мисленица (р.) 32
Мито.ва чука 32
Митровото (вр.) 59
Михайловград (яз.) 18
Михалска река 148
Михова планинка (вр.) 191
Младежки дом 237
Млечния чал (вр.) 189
Могилата (вр.) 54
Могилата (вр.) 62
Могилата (вр.) 64
Могилата (вр.) 76
Могилата (вр.) 87
Могилата (вр.) 198
Мокренски проход 286
Моллова кория (м.) 276
Мома (м.) 106
„Момин град" (рез.) 27
Момина могила (вр.) 35
Момина могила (вр.) 182
Момина поляна (м.) 149
Момина поляна (м.) 213
Момина поляна (х.) 149
Момина скала 145
Момина чука (вр.) 52
Моминска река 149
Момински чукар (вр.) 149
Момите (защ. м.) 302
Монтемно (ст.) 176
Морско (с.) 268

Мочурите (м.) 283
Мочурица (р.) 284
Мочурица (р.) 297
Мошата(изв.) 48
Мошатски дол 48
Мошин камък (вр.) 36
Муратов камък (м.) 91
Мургана (вр.) 137
Мургана (х.) 137
Мургата (м.) 191
Мургаш (вр.) 111
„Мургаш" (лесопарк) 108
Мургаш (пл.) 100
Мургаш (х.) 104
Мурджов лом (вр.) 233
Муртините чукли (вр.) 93
Мушичен дол 191
Мъглиж (гр.) 230
Мъглижка гробница 20
Мъглижка поляна 227
Мъглижка река 230
Мъглижки манастир 230
Мъглижки уши (седл.) 231
Мъртвицата (м.) 234
Мътни дол 256
Мъхченица (вр.) 220
Мъхченишки преслап 225
Надърски проход 267
Найденица (р.) 32
Нанков баир 294
Напоя (вр.) 147
Напя (вр.) 100
Народен юмрук (х.) 266
Невижда (вр.) 72
Невижда (вр.) 106
Невижда (вр.) 118
Негушево (с.) 71
Негушевски рид 100
Негършница (р.) 118
Недялков дол 290
Незабравка (х.) 184
Нейкин кладенец (м.) 262
Нейково (с.) 248
Нейковска река 247
Нейковци (кв.) 229
Немойдере (р.) 257
Непрътка (р.) 100
Нимата (м.) 238
Нивища (м.) 296
Нивката (м.) 242
Никола Габровски (т. д.) 172
Николова чука (вр.) 61
Нирска могила (вр.) 76
Нирски камък (вр.) 76

Нишава (р.) 35
Новачева река 244
Нови Искър (гр.) 66
Новия Крачан (седл.) 210
Ново село (кв.) 190
Ново село (кв.) 276
Новоселска река 282
Новоселско понижение 171
Носът (рид) 232
Обещин камък (м.) 223
Обзор (кв.) 260
Обов връх 32
Оброчищна нива (м.) 258
Овчарица (р.) 296
Овчи кладенец 250
Огледен връх 180
Огойска река 81
Огоста (р.) 32
Огоя (с.) 95
Оградешка река 81
Оградишка река 89
Оградище (мах.) 94
Оджовица (р.) 191
Оздрен (вр.) 236
Околчарска поляна 249
Околчестата поляна 77
Околчица (х.) 49
Окопа (вр.) 35
Омайниковото (м.) 282
Опалето (мах.) 80
Опърлен орен (вр.) 68
Орела (вр.) 52
Орелските скали (кр.) 228
Орешак (с.) 181
Орешака (м.) 208
Орешака (м.) 270
Орешакско долинно разширение 171
Орешковото място (м.) 298
Оризаре (с.) 268
„Орлица" (рез.) 26
Орлицата (защ. м.) 302
Орлов камик (вр.) 65
Орлов камък (вод.) 301
Орлов камък (вр.) 31
Орлов камък (вр.) 54
„Орлов камък" (рез.) 26
Орлов камък (ск.) 262
Орлов нос (м.) 298
Орловата бара (р.) 39
Орловец (вр.) 287
Орлови скали 283
Орлово гнездо (вр.) 217
Орлово гнездо (з.) 178
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Орлово гнездо (х.) 213
Орля (р.) 100
Орницата (вр.) 63
Орничето (м.) 97
Орнички дол 32
Орхание (ст.) 119
Осел гръб (м.) 110
Оселна (с.) 76
Осенака (м.) 237
Осеникова поляна 211
Осеница (р.) 100
Осенов дол 76
Осенов дол 262
Осенов преслап (седл.) 103
Осенова кория (защ. м.) 303
Осеновлаг (с.) 75
Осеноравен (мах.) 43
Осенска река 232
Осоица (с.) 102
Остра могила (вр.) 50
Остра могила (вр.) 73
Остра могила (вр.) 137
Остра могила (вр.) 223
Остра чука (вр.) 32
Остра чука (вр.) 32
Остра чука (вр.) 33
Остра чука (вр.) 100
Остра чукла (вр.) 123
Остреж (вр.) 72
Острец (вр.) 178
Острец (кв.) 202
Острешка река 190
Остри връх 294
Остри гръб (м.) 240
Остриката (рид) 166
Остриля (мах.) 154
Острица (вр.) 168
Острица (вр.) 287
Острица (мах.) 62
Острица (рид) 166
Остричевата (рид) 237
Острия връх 52
Острия камък (вр.) 99
Остро бърдо 171
Острома (вр.) 125
Остромски рид 118
Отбитата река 169
Отоките (м.) 144
Падалата (м.) 114
Падалото (седл.) 175
Падеш (мах.) 143
Падешки връх 142
Пайталка (м.) 183
Пакьовица (м) 48
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Палата (м.) 37
Палов дол 73
Панагюра (вр.) 227
Панаира (м.) 294
Панаирдере (р.) 259
Паницата (м.) 113
Паниците (м.) 198
Паницово (с.) 268
Паничарка (р.) 212
Панкьова орница (вр.) 70
Пантата (м.) 120
Панчева мелница 270
Папаница (р.) 130
Параджика (вр.) 200
Параджика (з.) 200
Партизани (с.) 255
Партизанска (х.) 211
Партизанска клетва (х.) 295
Партизанска песен (х.) 210
Пасището (м.) 196
Паскал (вр.) 155
Паскал (х.) 162
Патьов дол 141
Пашовица (м.) 205
Пашовско дере 205
Пеещите скали (защ. об.) 206
Пейбунар (м.) 244
Пейов връх 52
Пейов дол 62
Пейов дол (мах.) 62
Пейов кладенец 112
Пейов лак (р.) 77
Пенчена могила (вр.) 76
Пенчов чучур (изв.) 201
Пенчовско пръскало (вод.) 301
Перачката бара (р.) 39
Перото (вр.) 140
Петкова махала 272
Петльова чука (м.) 263
Петолъчката (м.) 297
Петровден (вр.) 139
Петровски кръст (вр.) 58
„Петрохан" (ВЕЦ) 37
Петрохан (м.) 38
Петрохан (х.) 36
Петрохан (х.) 40
Петроханска седловина 37
Петрохански проход 37
Петте извора (м.) 194
Петте кладенци (м.) 137
Печаник (вр.) 36
Печена църква (ст.) 76
Пешов сенник (м.) 70
Пещта (м.) 191
Пилешки полог (седл.) 200

Пиргос (вр.) 211
Пирдоп (кв.) 160
Пирдопска река 142
Пирдопски градища 160
Пиростията (ск.) 204
Писана (р.) 96
Писаница (м.) 254
Писания камък (вр.) 171
Пишманите (вр.) 207
Плазовец (с.) 268
„Плакалница " (мина) 49
Планинец (х.) 229
Планиница (с.) 258
Планински извори (х.) 156
Плата (вр.) 36
Платнешки ярове (седл.) 186
Плато (вр.) 81
Плачковци (гр.) 229
Плевен (х.) 190
Плужината (м.) 284
Побиен камък (вр.) 36
Побит камък (м.) 257
Побита глава (вр.) 194
Погледец (седл.) 103
Пода (м.) 260
Подгорец (с.) 267
Подгумер (с.) 69
Подгумерски манастир 69
Пожар дере 205
Пожарището (м.) 240
Покрит кладенец (изв.) 256
Полени (м.) 138
Поляците (с.) 255
Помеждинска бара (р.) 33
Понор (пл.) 52
Попа (вр.) 59
Попадиина поляна 287
Попов връх 57
Попов гьол (ез.) 141
Попов извор (м.) 255
Попов камък (м.) 98
Попов рид 76
Попова ливада (мах.) 68
Попова могила (вр.) 54
Попова стружна (м.) 202
Попова чешма 141
Попови гробове (седл) 156
Поповица (вр.) 64
Попович (с.) 271
Попово торище (м.) 46
Поповски рът 46
Попстанчова скала 276
Попхрисандова кория (вр.) 198
Попък (вр.) 231
Поров кладенец (м.) 258

Портата (седл.) 159
Порът (седл.) 258
Потоп (с.) 102
Потука (вр.) 81
Почивалото (м.) 183
Пощата (м.) 209
Права река 244
Правец (гр.) 125
Правец (яз.) 126
Правешка река 125
Правешки пролом 125
Празното място (седл.) 209
Превала (с.) 32
Преваленица (седл.) 58
Превалска Огоста (р.) 32
Превалска река 32
Превалска седловина 8
Превлаката (седл.) 8
Преградата (кр.) 228
Преградите (г. п.) 283
Предела (м.) 234
Предела (седл.) 218
Предела (х.) 234
Прекръсте (с.) 58
Прелома (м.) 190
Преображенци (с.) 266
Препасница (вр.) 52
Преса (вр.) 100
Пресечен камък (м.) 184
Преслопа (м.) 242
Пресяката (м.) 165
Претвор (вр.) 100
Пречеста (м.) 98
Прибойница (р.) 39
Приказна (пещ.) 28
Припора (седл.) 234
Пробития камък (защ. м.) 302
Пробойница (р.) 39
Пробойница (х.) 42
Проденица (вр.) 52
Прозореца (седл.) 279
Пролет (сп.) 86
Промката (м.) 129
Промката (седл.) 68
Просеката (м.) 146
Просеченик (м.) 150
Проход на републиката 234
Пръскалото (вод.) 301
Пръскалото (вод.) 301
Пръскалска река 197
Пряслопа (седл.) 237
Пряслупа (м.) 137
Птичи извор 277
Пунговски кошари (м.) 233
Пунговци (кв.) 229
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Пчелински камък (вр.) 237
Пчелински нос (вр.) 262
Пчелишкото (р.) 262
Пченя (вр.) 234
Пъпа (вр.) 158
Пърковски ливади (м.) 232
Пършевица (вр.) 49
Пършевица (х.) 49
Равна (м.) 141
Равна (м.) 163
Равна (м.) 168
Равна гора (м.) 210
„Равна гора" (рез.) 27
Равна поляна (м.) 141
Равна река 118
Равна река 128
Равна река 168
Равна река 278
Равнака (м.) 161
Равната гора (м.) 213
Равната кукла (вр.) 39
Равненска река 140
Равната скала 208
Равнец (вр.) 199
Равнец (дял) 187
Равнецка вада (р.) 203
Равни дел 129
Равни дел (мах.) 93
Равни дял (м.) 118
Равнилото (м.) 37
Равнио камик (вр.) 63
Равните егреци (седл.) 226
Равнището (м.) 54
Равнището (м.) 78
Равно буче (вр.) 52
Равно буче (защ. м.) 28
Равното буче (седл.) 123
Радевска река 229
Радевци (с.) 229
Радивчов мост (м.) 198
Радин дол (г. п.) 145
Радин извор 112
Радин камък (м.) 112
Радин кладенец (м.) 101
Радина гора 131
Радина планина 131
Радова река 228
Радотина (с.) 73
Радунци (с.) 230
Разбенишка могила (вр.) 89
Разбрище (вр.) 64
Разбой (вр.) 147
Разбойна (вр.) 250
Разбуйна (вр.) 250
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Раздвоения извор (м.) 182
Разделената вода (м.) 89
Разкол (вр.) 88
Разкръске (м.) 66
Разкръстето (м.) 113
Разлив (с.) 124
Разливска река 125
Рай (м.) 197
Рай (х.) 197
Райкова дупка (пещ.) 25
Райски скали 197
Райско пръскало (вод.)( 11
Райчова дупка (пещ.) 15
Раклиново (с.) 288
Раклица (с.) 288
Раковица (р.) 39
Раково (с.) 248
Раково (с.) 284
Ралчовец (м.) 198
Раскола (вр.) 114
Расовати камък (вр.) 31
Рачки дол 198
Рачница (р.) 64
Рашково (с.) 78
Рашковска пътека 79
Рашковска река 73
Рашковска седловина 8
Раяновско понижение 57
Раяновци (с.) 58
Реброво (гара) 64
Реброво (с.) 65
Редежа (м.) 136
Рединска китка (вр.) 88
Реджовска воденица 98
Рединска река 81
Реката (р.) 32
Реката (р.) 53
Репец (р.) 81
Реплянска църква (вр.) 32
Ржана (пл.) 72
Ржанска река 73
Рибарица (с.) 150
Рибарица (х.) 151
Рибаришки проход 170
Рибна река 202
Рибни вир (м.) 120
Римското кале (защ. м.) 303
Риш (с.) 257
Ришки проход 257
Рога (вр.) 35
Рогачев рът (защ. м.) 303
Рогачева гора 199
Рогачева река 171
Рогачеви камъни (м.) 173
Родни балкани (х.) 53

Розино (с.) 168
Розинска мандра 168
Ролкова (р.) 46
Роман (р.) 89
Ромча (сп.) 69
Ромчанска река 69
Росица (м.) 140
Росица (р.) 187
Росоватец (вр.) 206
Рударка (р.) 73
Рудениче (мах.) 67
Рудешката чукла (вр.) 81
Рудешки дол 79
Рудината (вр.) 123
Рудината (з.) 187
Ру дината (рид) 198
Рудината (х.) 123
Рудинор (м.) 64
Рудник (с.) 260
Руднишка мелница 260
Руен (гр.) 266
Рупча (с.) 258
Русалиите (седл.) 201
Русалиите (м.) 77
Русалийска пътека 201
Русалийски гробища (седл.) 201
Русалка (вр.) 201
Русалка (х.) 204
Русалски гробища (седл) 225
Руската чешмичка 231
Руския лагер (м.) 234
Ручева глава (вр.) 81
Ръжана (м.) 77
Ръжана (пл.) 72
„Савчов чаир" (рез.) 27
Садовска река 255
Салаш (с.) 31
Салашка река 32
Салашко-Превалско понижение 8
Салтарски дол 69
Салчова кошара 180
Самаринска река 226
Самаря (м.) 181
Самодивска могила (вр.) 106
Самодивската (м.) 237
Самунджиево (ст.) 119
Сандюв дол (м.) 281
Санърдере (р.) 163
Сапатовец (м.) 220
Сапатовец (р.) 212
Саранско поле 100
Саранци (с.) 102
Сарая (м.) 174
Саръяр (вр.) 223

Сбери душа (м.) 44
„Св. Богородица" (обр.) 63
Св. Петка (вр.) 133
Св. Петка (м.) 140
„Св. Мария" (ман.) 106
„Св. Троица" (ман.) 142
Света могила (вр.) 67
Светата река 69
„Св. Архангел" (ман.) 106
Св. Атанас (вр.) 98
Св. Атанас (м.) 146
Св. Влас (м.) 269
„Св. Георги" (ман.) 134
„Св. Дух" (обр.) 89
Св. Илия (вр.) 269
„Св. Илия " (ман.) 129
„Св. Никола" (ман.) 91
„Св. Спас" (ман.) 183
Светиниколска планина 31
Светиниколски проход 31
Светица (изв.) 231
Светица (м.) 204
Светишка вада 204
Свидненска река 61
Свидница (р.) 64
Свидня (с.) 61
Свинар (вр.) 249
Свинища (рид) 231
Свиновска река 88
Свиновски връх 82
Свинска глава (вр.) 266
Свинска могила (вр.) 157
Свинска река 142
Свинска река 142
Свищи плаз (вр.) 145
Свищи плаз (х.) 146
Своге (гр.) 53
Свогенска антиклинала 12
Свогенски басейн 12
Сводник (вр.) 56
Свърдело (вр.) 82
„Северен Джендем" (рез.) 15
Северен прозорец (м.) 240
Седемте дерета (м.) 206
Седемте престола (защ. м.) 28
„Седемте престола" (ман.) 74
Седлото (м.) 179
Седлото (м.) 239
Селищара (м.) 139
Селището (м.) 281
Селищка река 281
Селската река 64
Селската река 125
Селската река 200
Селце (с.) 231
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Селченска река 231
Семково дере 168
Семянски дол 110
Семянски камък (вр.) 100
Сениова поляна (м.) 149
Сеславци (кв.) 65
Сечен камък (м.) 225
Сечена скала (м.) 242
Сечената скала (м.) 237
Сечимека (вр.) 224
Сивек (р.) 212
Сивковец (мах.) 50
Сивото кладенче 198
Сиврибаир (вр.) 255
Сидера (пр.) 21
Симеонова чука (вр.) 33
Синаница (вр.) 209
Синапището (м.) 266
„Сини бряг" (рез.) 27
Сини вир 264
Сини рид (м.) 267
Сините камъни (м.) 195
„Сините камъни" (н. п.) 26
Синия вир (вод.) 253
Синия вир (вод.) 301
Синия камък (м.) 133
Синокос (рид) 134
Синя локва (м.) 210
Синята вода (м.) 70
Синята скала (м.) 227
Сипалница (м.) 124
Скакля (вод.) 57
Скакля (мах.) 56
Скакля (р.) 52
Скалашко кале 290
Скаленско блато 286
Скацалата (вр.) 45
Скобелево (с.) 187
Скока (вод.) 300
Скока (вод.) 301
Скока (р.) 162
Скоковете (вод.) 253
Скравенико (вр.) 47
Скрипака (м.) 273
Славци (р.) 162
Славчевица (м.) 44
Сладката вода (ч.) 204
Сладкото дере (р.) 185
Сладкото кладенче (ч.) 170
Слатина (ст.) 76
Слатинска река 32
Сливен (гр.) 275
Сливенска антиклинала 12
Сливенска планина 275
Сливката (м.) 198
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Сливката (м.) 208
Сливката (седл.) 237
Слога (рид) 138
Слънчева поляна (м.) 277
Смесите (м.) 94
Смесите (м.) 144
Смесите (м.) 205
Смильова могила (вр.) 42
Смильова могила (вр.) 47
Смирненски (кв.) 214
Смирненски (яз.) 212
Смрадликата (вр.) 273
Снягово (с.) 265
Сойско бърдо (вр.) 61
„Соколна" (рез.) 27
Соколна (р.) 208
Соколна (х.) 208
Соколов камък (ек.) 132
Соколово стене (защ. об.) 28
Соколски манастир 214
Солището (м.) 146
Солището (м.) 162
Солна (м.) 207
Солник (с.) 260
Сондите (г. п.) 238
Сопот (гр.) 183
Сопотски манастир 172
Сопотски елак (м.) 180
Сотирска река 296
Сотиря (с.) 296
Соуджак (м.) 244
Софийска котловина 10
Софийска планина 64
Софийско поле 100
Софрата (м.) 283
Спанчевци (с.) 39
Спас Георгиев (х.) 277
Спасителната скала 196
Сперла (м.) 101
Сперла (р.) 64
Спиловица (мах.) 144
Сребрен (вр.) 35
Сребърна (вр.) 35
Сребърна планина 7
Среден елак (р.) 232
Среден Ком (вр.) 35
Среден нос (рид) 276
Средна Варовита (р.) 212
Средна Марщица (р.) 129
Средна махала (с.) 266
Средна Стара планина 115
Средната поляна (рид) 194
Средната река 244
Средни дял (вр.) 171
Средни колиби (м.) 236

Средния връх 39
Средния дол 208
Средния нос (вр.) 254
Средно Изворово (с.) 228
Средногорие (гр.) 160
Средното (рид) 270
Средня (р.) 80
Средоръта (м.) 296
Средочето (м.) 204
Срядката (рид) 172
Стайковица (р.) 141
Стакевска река 32
Стамболска поляна (м.) 110
Стамболски дол 110
Стаменов връх 57
Станевци (мах.) 236
Станиславски дол 110
Станкин дол 231
Становски рът (вр.) 100
Станци (р.) 32
Станчов мост 148
Стар град (м.) 276
Стара Голица (вр.) 259
Стара планина 8
Стара река 39
Стара река 45
Стара река 118
Стара река 142
Стара река 171
Стара река 184
Стара река 247
Стара река (с.) 234
Стара Рибарица (р.) 151
Старата бачия (м.) 140
Старата бичкия (м.) 174
Старата колиба (г. п.) 204
Старата мандра (м.) 175
Старечки дол 69
Стария бук 256
Старо Оряхово (с.) 260
Старо пладнище (вр.) 88
Старопланинец (т. д.) 128
Старопланинска верижна система 8
Старопланинска ивица 11
Старопланинска челна ивица 11
Старопланински ороген 12
Старопланинско конче 158
Старото зло (м.) 74
Стенака (м.) 231
„Стенето" (н. п.) 25
„Стенето" (рез.) 25
Стенето (х.) 172
Стените (м.) 65
Стефанча (вр.) 227

Стидово (т. сп.) 247
Стидовска планина 284
Стоилово мандрище (м.) 240
Стойков рът 133
Стойкова чукла (вр.) 77
Стойковска вада (р.) 232
Столища (м.) 226
Стомонеци (мах.) 214
Стотака (вр.) 274
Стояновското (седл.) 237
Стражата (вр.) 146
Стражата (рид) 9
Стралджа (гр.) 297
Стрелец (х.) 71
Стружната (м.) 232
Стряма (р.) 142
Стубелка (р.) 123
Стубеля (м.) 123
Студен камък (вр.) 35
Студен кладенец (вр.) 233
Студен улей 203
Студената река 242
Студенец (вр.) 161
Студените кладенци 286
Студеното кладенче 198
Стълба (рид) 173
Стълбешка река 144
Стъргел (с.) 130
Стъргелска мандра 121
Стърна река 190
Суб Радицес (ст.) 176
Суватски дол 157
Сувачарско (вод.) 301
Сукайна (р.) 221
Сульова махала 55
Сунгурларско понижение 11
Суровичница (вр.) 32
Суха брада (вр.) 244
Суха равен (м.) 143
Суха река 171
Сухата река 76
Сухата река 232
Сухата чешма (м.) 270
Сухата чешма (седл.) 227
Сухи дял (вр.) 247
Сухия връх 52
Сухия припек (м.) 263
Суходола (м.) 215
Сухойка (р.) 250
Сухото корито (м.) 136
Сухото пръскало (вод.) 300
Сучурума (вод.) 192
Сушица (р.) 184
Суюв дол 289
Съединение (с.) 258
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Сърбеница (вр.) 52
Сърчарски дол 68
Табиите (м.) 178
Табиите (м.) 198
Табиите (м.) 201
Табиите (м.) 244
Табиите (седл.) 154
Танкосер (вр.) 85
Тарапана (вр.) 73
Тарзанова пътека 199
Тасовете (м.) 179
Татарско дере 205
Тахталийска река 272
Твърдица (кр.) 235
Твърдишка антиклинала 12
Твърдишка река 242
Твърдомещница (р.) 118
Текийско кале 174
Телчика (м.) 140
Теменуга (х.) 213
Темишор (вр.) 64
Темната гора 244
Темновска река 77
Терзийски баир 297
Терзийско (с.) 297
Тесния нос (вр.) 254
Тетевен (гр.) 150
Тетевенска Баба (вр.) 156
Тетрьова поляна (м.) 298
„Тиганка" (парт. л.) 262
Тиова глава (вр.) 63
Тиова могила (вр.) 98
Тиовска падина (м.) 98
Тиовскн преслап (м.) 98
Тиханка (м.) 247
Тиханка (м.) 247
Тихия кът (х.)162
Тича (р.) 246
Тича (яз.) 255
Тодорини кукли (вр.) 40
Тодорова аязма (ч.) 281
Томпсън (гара) 61
Топалица (м.) 185
Топилата (мах.) 55
Топлата река 242
Топлеш (с.) 27
Тополица (с.) 292
Тополница (р.) 142
Тополчане (с.) 295
Топчийско (с.) 266
Торловишка могила (вр.) 52
Торньов кладенец (м.) 77
Тотомирдере (р.) 146
Тошкови кошари 70
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Трапо (рид) 70
Трапоклово (с.) 295
Траянов път 174
Тревненска планина 227
Тревненска река 227
Тревненски проход 230
Тревненско понижение 8
Трескавец (защ. м.) 28
Трескавец (р.) 81
Трескавец (х.) 85
Тресната могила (вр.) 52
Три уши (вр.) 60
Три уши (пл.) 59
Триглав (дял) 187
Трионите (м.) 170
Трите братя (защ. м.) 303
Трите братя (м.) 240
Трите гроба (м.) 245
Трите дола (м.) 170
Трите извора (м.) 178
Трите кущш (р.) 191
Трите реки (м.) 140
Трите чуки (вр.) 32
Тройния бук (защ. об.) 242
Троян (гр.) 172
Троянска планина 171
Троянски манастир 181
Троянски проход 175
Трудовец (с.) 124
Тръса и Етрополе (понижение) 36
Тръстена (х.) 83
Трявна (гр.) 228
Туле (ст.) 20
Тумин дял 173
Тунджа (р.) 187
Тунджа (т. сп.) 197
Турица (мах.) 48
Турлата (вр.) 236
Турската могила (вр.) 68
Турски преслап (седл) 106
Турски рът 191
„Тъжа" (ВЕЦ) 18
Тъжа (р.) 187
Тъжа (с.) 203
Тъжа (х.) 201
Тъжанско ждрело 28
Тънастепе (вр.) 209
Тънката рътлина 209
Тънкия преслоп (м.) 123
Тънкия рът 194
Търговишки Тимок (р.) 31
Търничени (с.) 187
Търниченско пръскало (вод.) 301
Търпановите кладенчета 223
Търсава (м.) 104

Търсава (р.) 81
Търтрива чукла (вр.) 89
Увеса (вр.) 78
Увесу (вр.) 73
Угърския връх 56
Удвой планина 246
Узана (м.) 211
Узана (т. к.) 212
Узин (р.) 89
Улеите (м.) 154
Умата (вр.) 107
Уменска поляна 146
Умнико (м.) 70
Умрелия кладенец (м.) 100
Уровишка чукла (вр.) 92
„Уручник" (рез.) 26
Урушката мъртвина (м.) 99
Урушката пльоча (м.) 99
Урушките скали (защ. об.) 28
„Ускето" (рез.) 26
Усоето (защ. м.) 303
Усте (м.) 231
Ушите (вр.) 49
Ушите (вр.) 59
Ушите (вр.) 69
Ушите (вр.) 170
Ушите (вр.) 200
Ушите (вр.) 285
Фальова кошара (м.) 199
Фраговица (вр.) 55
Фрънкая (м.) 140
Фъндъклийска река 259
Хаджидимитрово кладенче 245
Хаджийца (м.) 136
Хаджийска река 264
Хаджийска река 293
Хаджиличовец (ч.) 162
Хаджицонев мост 214
Хаинбоаз (пр.) 228
Хайдук чешма 173
Хайдука (р.) 196
Хайдута (вр.) 199
Хайдуттепе (вр.) 199
Хайдуттепе (вр.) 283
Хайдушка песен (х.) 173
Хайдушка поляна (вр.) 147
Хайдушка пътека 276
Хайдушка среща (ч.) 253
Хайдушка воденица (м.) 196
Хайдушката поляна (м.) 70
Хайдушки водопад 301
Хайдушки дол 168

Хайдушки камък (вр.) 31
Хайдушки камък (вр.) 36
Хайдушки чукар (вр.) 241
„Хайдушки чукар" (рез.) 27
Хайдушките камъни (седл.) 157
Хайдушкият преслап (м.) 231
Хайдушко дере 180
Хайдушко кладенче 147
Хайдушко хоро (м.) 204
Хайдушкото воденичище (м.) 232
Хайдушкото кладенче 43
Хайдушкото кладенче 89
Хайдушкото кладенче 103
Хайдушкото кладенче 130
Хайдушкото кладенче 137
Хайдушкото кладенче 245
Хаймон (пл.) 7
Хаймос (пл.) 7
Халката (ск.) 276
Ханът (вр.) 171
Харамийското кладенче 111
Харамията (вр.) 279
Харамията (изв.) 279
Харамията (м.) 292
Хармана (седл.) 175
Харманите (седл) 285
„Хемус" (маг.) 23
Хемус (пл.) 7
Хемус балкан (пл.) 7
Хижа Мъка 179
Химик (х.) 234
Химитлийска пътека 211
Хисаря (м.) 298
Хитовата къшла (м.) 276
Христо Даново (с.) 174
Христо Смирненски (яз.) 18
Христова долчина (м.) 153
Христова стружна (м.) 202
Хубавец (рид) 186
Хубавец (х.) 186
Хумата (м.) 142
Цанцурска река 101
Цанцурски рид 109
Царев кладенец 34
Царевец (вр.) 279
Царечка могила (вр.) 52
Царичина (м.) 66
„Царичина" (рез.) 26
Царичина (рид) 152
Царичина река 64
Царска могила (кр.) 228
Царската почивка (м.) 152
Царят (м.) 221
Цветкова махала 55
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Цвяткова река 235
Централнобалканска антиклинала12
Церецел (с.) 61
Церецелски ханчета 62
Церия (вр.) 62
Церово (с.) 56
Циганката (изв.) 55
Циганска поляна (м.) 242
Циганска пътека (м.) 285
Цигански гроб (седл.) 254
„Цолова лъка" (парт. л.) 99
Цонево (с.) 263
Цръклевци (с.) 58
Църквище (кв.) 160
Църквищенска река 160
Църкльовец (вр.) 36
Църнио камък (вр.) 55
Цъфти трън (сп.) 53
Чавдар (х.) 131
„Чамджа" (рез.) 26
Чамляку (вр.) 39
Чаталка (вр.) 275
Чатарлъка (м.) 120
Чатърлъка (м.) 138
Чаушов дол 172
Чевърлюга (вр.) 57
Челаница (р.) 100
Челебиева чешма 265
Челебията (м.) 203
Челопеч (с.) 138
Челопешка Баба (вр.) 118
Челопешка мандра 140
Челото (вр.) 53
Чемерик (м.) 87
Чемериково краище (м.) 129
Чепелев камък (защ. м.) 302
Чепън (пл.) 57
Чералешка чука (вр.) 76
Червен мост 260
Червена Киселица (р.) 122
Червената вода (вр.) 126
Червената глина (м.) 199
Червената кукла (вр.) 39
Червената локва (м.) 41
Червената локва (м.) 129
Червената локва (седл.) 175
Червената могила (вр.) 76
Червената могила (вр.) 118
Червени камик (вр.) 33
Червени камик (вр.) 138
Червения камък (вр.) 82
Червения камък (вр.) 139
Червеното присое (м.) 147
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Черен Богдан (ч.) 225
Черепиш (сп.) 73
Черепишка Габровница (р.) 72
Череша (с.) 290
Черковник мост 197
Черна брада (вр.) 244
Черна вада (седл.) 226
Черна мандра (м.) 215
Черна могила (вр.) 153
Черна могила (вр.) 212
Черна река 234
Черната река 141
Черни Вит (р.) 142
Черни Вит (с.) 148
Черни връх 33
Черни връх 146
Черни връх 211
Черни Осъм (р.) 171
Черни Осъм (с.) 181
Чернивитска пътека 154
Черниш (р.) 118
Черния кладенец 114
Черния нос (вр.) 254
Черния нос (вр.) 285
Черния паметник (м.) 101
Черно камене (м.) 278
Черноокова поляна (м.) 179
Чероньо (м.) 55
Чертиград (м.) 20
Черупките (м.) 220
Четинска чешма 54
Чешковград (кр.) 111
Чешковица (р.) 100
Чешмебаир (вр.) 259
Чибаовска река 61
Чибаовска седловина 61
Чибаовци (с.) 61
Чилек (вр.). 103
Чилечето (кр.) 223
Чимколиба (седл.) 206
Чипровска планина 32
Чипровска река 32
Чипровски водопад 33
Чипровски манастир 34
Чипровци (гр.) 33
Чифлик (с.) 172
Чифлика (мах.) 236
Чифлишки кошари (ек.) 175
Чобански егрек (м.) 195
Чобанов дол (защ. м.) 303
Човешка глава (вр.) 250
Чуговица (м.) 140
Чудните скали (защ. об.) 302
Чудните скали (х.) 259
Чукава (вр.) 81

Чукава (г. д.) 88
Чукарите (м.) 250
Чуката (вр.) 36
Чуката (вр.) 247
Чуката (м.) 242
Чуката (седл.) 252
Чуката (седл.) 285
Чуклата (вр.) 88
Чуклата (вр.) 88
Чуклата (вр.) 284
Чумерна (вр.) 242
Чумерна (з.) 242
Чумерна (х.) 242
Чумови колиби (м.) 231
„Чупрене" (рез.) 26
Чупрене (с.) 33
Чупренска река 32
Чупренски венец (рид) 31
Чурек (с.) 113
Чурешка поляна 113
Чурешка река 100
Чурилек (вр.) 52
Чуфадарица (вр.) 199
Чучелица (вр.) 96
Чучул (вр.) 171
Чучул могила (вр.) 125
Чучулски дол 133
Чучурката (изв.) 249
Шадраваните (м.) 215
Шейдерски камък (м.) 298
Шейново (с.) 213
„Шерба" (рез.) 262
Шереметка (вр.) 63
Шешкинград (вр.) 243
„Шешкинград" (рудник) 242
Шиндардере (р.) 169
Шиндарника (м.) 130
Шипка (вр.) 217
Шипка (гр.) 213
Шипченска антиклинала 12
Шипченска планина 212
Шипченски проход 216
Ширината (мах.) 62
Ширингов преслап (седл.) 285
Ширине (р.) 44
Широка планина 32
Широката падина (м.) 103
Широки преслап 106

Широкия водопад 301
Шишков рът 141
Шума (с.) 58
Шумака (защ. м.) 303
Шумели (с.) 220
Шумер (вр.) 73
Шумна могила (вр.) 106
Шумната могила (вр.) 100
Шумнатица (м.) 70
Шумни дол 72
Шумска река 57
Шумско понижение 57
Шурданица (вр.) 33
Щадимо (вр.) 73
Щърбаница (мах.) 63
Щърковица (понижение) 57
Южен Джендем (м.) 26
Южен прозорец (м.) 240
Юмрука (вр.) 170
Юмрушките стени 192
Юнец (с.) 260
Юрушка грамада (вр.) 200
Ябланица (р.) 80
Ябланица (р.) 81
Ябланица (р.) 118
Ябланица (с.) 104
Ябланово (с.) 255
Ябълка (кв.) 220
Ябълките (м.) 227
Явора (м.) 285
Яворец (вр.) 50
Яворец (вр.) 82
Яворица (м.) 113
Яворов преслап 35
Яворова лъка (х.) 181
Яворска могила (вр.) 76
Яворова глава (вр.) 32
Язова планина 32
Ямата (пещ.) 15
Ямна (с.) 147
Яна (гара) 105
Янева глава (вр.) 39
Янтра (р.) 212
Ясеново (с.) 213
Ясенски проход 210
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