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Пиринъ, Струма и Места.
На югъ отъ Рила се намира прочутата 

Пиринъ планина. Тя е втора по висо
чина въ България. Прилича много на Рила. 
Свързана е съ нея чрезъ седловината Пре- 
дѣлъ. Отъ къмъ изтокъ тя е заградена съ 
долината на р. Места, а отъ къмъ западъ 
— съ тази на р. Струма. Планината се спу
ща стръмно къмъ дветѣ долини. Въ север
ната часть на долината на Места се намира 
Разложкото поле, а въ тази на Струма 
—Горно-Джумайското. Дветѣ полета 
сж съединени съ шосе, което минава презъ 
най-низката часть на седловината Предѣлъ. 
На югъ отъ шосето (прохода) Пиринъ из- 
веднажъ се издига като грамадна, мжчно- 
достжпна планина, която се простира къмъ 
югоизтокъ.

Пиринъ планина не е еднакво висока. 
Северната й часть е висока, а южната е по- 
низка. Първата часть е отдѣлена отъ вто
рата чрезъ Парилската седловина, 
презъ която е най-кжсия пжть между юж
ната часть на Неврокопското поле и на 
Мелнишкитѣ хълмове. По на северъ, при 
Папасчаирската седловина има друго 
низко мѣсто, по което минава пжтя отъ 
гр. Неврокопъ за гр. Мелникъ.



Общо строежътъ на планината е след
ния. На югъ отъ прохода (шосето) на Пре- 
дѣлъ тя се издига изведнажъ висока и горда. 
Тука се намира Даутовия върхъ. На югъ 
отъ него билото на Пиринъ става все по- 
високо, по-широко и по-грандиозно. Право 
срещу селото Банско се издига То доровъ- 
върхъ, а още по на югъ отъ него се из- 
дигатъ остри скалисти върхове. Между тѣхъ 
се подава най-високиятъ и най-личниятъ 
Елъ-тепе или Елинъ върхъ (2681 м.). 
Той е най-високиятъ върхъ въ цѣлата пла
нина.

На западъ планината се спуща стръмно 
и терасовидно къмъ долината на р. Струма 
и образува извънредно живописната и кра
сива скалиста стена на прочутото Кресненско 
дефиле. На югоизтокъ, северната часть за* 
вършва съ върха Пиринъ, подъ който върви 
проходъ съ шосе отъ Неврокопъ за Мелникъ.

До тукъ планината прилича напълно на 
Рила. Гребенътъ й е високъ, остъръ и ска- 
листъ, като рилския. Езерата, прѣспитѣ и 
сипеитѣ й сж сжщо като на Рила. Високото 
й било е покрито съ обширни пасбища. По 
тѣхъ сж разхвърлени грамадни каменисти 
върхове, въ непристжпнигѣ височини на 
които цъвти красивия пирински еделвайсъ. 
Отъ всѣки върхъ се откриватъ красиви 
гледки далеко надъ Македония. Отстрани
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се виждатъ долинитѣ на Струма и Места. 
Далеко на западъ е долината на р. Вардаръ. 
На северъ е грамадниятъ масивъ на Рила 
съ безброй изострени върхове. На югъ се 
съзиратъ Светогорскитѣ върхове, а далеко 
задъ тѣхъ — тихото Бѣло море. Въ дъното 
на дълбокитѣ сипеи и вглъбнати мѣста блѣ- 
стятъ бистритѣ пирински езера, които по 
нищо не се различаватъ отъ рилскитѣ. Тѣ 
сж по-вече отъ 40. Най-голѣмото отъ тѣхъ 
е Папазъ-гьолъ или Попово езеро. 
Первазитѣ и стръмнитѣ спускове на дъл
бокитѣ циркуси сж окичени съ дебели прѣ- 
спи снѣгъ. Бавното имъ топене подържа 
езерата и дава начало на буйни потоци и 
рѣкички. Тѣ се спущатъ стремглаво по стръм
нитѣ стени на планината и подкарватъ много 
дъзкорѣзници и воденични.

Както Рила, Пиринъ е богата съ дев
ствени гори. Подъ сочнитѣ пасбища почва 
пояса на горитѣ. Най-високо расте разкри- 
вениятъ клекъ. Следъ него идатъ вѣковнитѣ 
борови гори, които се състоятъ отъ боръ, 
смръчъ и ела. Тукъ-таме се среща и черна 
мура. Подъ пояса на иглолистнитѣ гори, по 
склоноветѣ на планината, дори до политѣ й, 
се разтилатъ и широколистнитѣ гори на 
бука и джба. Тукъ пжтищата сж рѣдкй. 
Пиринскитѣ овчари се скитатъ по тѣзи мѣ
ста само изъ кози пжтеки.



На югъ отъ гр. Неврокопъ Пиринъ из- 
веднажъ промѣня характера си. Тамъ започ
ва южната й часть, която се разпада на 
отдѣлни части съ широки била и заоблени 
върхове. Най-високиятъ клонъ на тази часть 
на планината е Али Ботушъ (1800 м.). 
Най-гол ѣмо пространство заема южното й 
продължение Бозъ дагъ, което достига 
до Драмското поле. Тази часть на Пиринъ 
е почти обезлесена.

До 1912 година цѣлото пространство 
на югъ отъ Рила, именно Пиринъ планина 
и долинитѣ на р. Места и на Струма, вли
заше въ предѣлитѣ на Европейска Турция. 
Следъ завършването на Балканската и съ- 
юзнишката войни, съгласно Букурещкия ми- 
ренъ договоръ, тя се раздѣли между Бъл
гария и Гърция. На първата се дадоха се- 
вернитѣ части на Струмската и Местенската 
долини, а на втората — южнитѣ до Бѣло 
море. Границата между дветѣ държави върви 
по планинскитѣ клонове на Апи-ботушъ, 
Стъргачъ и Сенгеловска планина. Тази гра
ница е съвсемъ неестествена, защото тя 
раздѣля българитѣ, които населяватъ едни 
и сжщи долини, говорятъ единъ и сжщъ 
езикъ, иматъ едни и сжщи обичаи.

Отъ кждето и да се гледа Пиринъ пла
нина, тя омайва и привлича. За нея наши- 
ятъ писатель Йорданъ Йовковъ пише така:



„Далечъ нейде въ посоката, отъ гдето иде
ше Струма, въ чистия и лазуренъ фонъ на 
небето, сякашъ изрѣзана и включена въ 
рамка между стръмни стени, далечъ на северъ, 
като загадъчно и странно видение, издигаше 
се самотна и висока планина, покрита още 
съ снѣгъ, сякашъ цѣла изваяна отъ чистъ 
и девственъ мраморъ. Върху нея блещѣха 
брилянтнитѣ искри на слънцето, обграждаше 
я отвсѣкмде нѣжната синина на небето. 
Това бѣше Пиринъ!“

„За пръвъ пжть азъ виждахъ Пиринъ. 
Предъ очитѣ ми стоеше същия образъ, който 
е възставалъ въ въображението ми, всрѣдъ 
сочния лъхъ и суровитѣ картини на хай- 
душкитѣ пѣсни. Азъ виждахъ Пиринъ на
истина хубавъ, гордъ, изправенъ високо въ 
небето, и отъ тамъ въ царствено величие 
и могъщество спрѣлъ тежъкъ, неподви- 
женъ погледъ надъ всички други планини 
и усои. И властно и неотразимо възкръс
ваше едно голѣмо минало, многоцвѣтниятъ 
и кипящъ животъ на цѣли вѣкове, въ които 
има толкова величие, толкова поезия и кра
сота, че не едно събитие е добило фантас- 
тичностьта на приказка и не една личность 
продължава да живѣе въ боготворението 
на митъ.“

„Колко много подвизи, колко свето мъ
ченичество и колко безкръстни гробове на
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всѣка пжтека и на всѣка чука на тоя Пи- 
ринъ! Пиринъ, по чийто снѣжни урви цъв- 
тятъ еделвайси, Пиринъ, съ цвѣтнитѣ си и 
зелени ливади, съ прохладнйтѣ сѣнки на 
вѣковнитѣ гори, Пиринъ съ овчаритѣ и 
ваклитѣ стада, съ студенитѣ си кладенци 
и синитѣ си бистри езера, въ които се кж- 
пятъ самодиви. Понѣкога природата щедро 
изсипва много красота и много дарове само 
на едно мѣсто и свързва за всѣкога съ него 
сждбинитѣ на единъ народъ. И, както въ 
древнитѣ религии, въ душата на народа се 
поражда и живѣе една мистична обичь и 
поклонение къмъ това мѣсто. Пиринъ има 
това поклонение и тая обичь“. Презъ вре
мето на робството подъ турцитѣ горитѣ и 
височинитѣ на Пиринъ сж били свърталища 
на македонскитѣ борци за свобода. Тамъ 
сж били тѣхнитѣ скривалища. Тамъ сж взе
мани решения за възстания. За македонскитѣ 
борци Пиринъ-планина е била сжщата „май
ка“ , каквато е била Стара планина за бор- 
цитѣ за нашата свобода. Затова за нея се 
пѣятъ пѣсни, както за Стара-планина. Ней
ното име е свързано съ борбитѣ на маке
донскитѣ герои. Тѣхнитѣ чети сж направили 
тази планина прочута. Всѣки върхъ, всѣка 
долинка иматъ легенди за геройски дѣла и 
страшни убийства. Тукъ е бродилъ повече 
отъ 20 години, съ вѣрната си дружина, про-
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чутиятъ „Пирински царь“ Дончо войво
да, Яне Сандански и др. Въ турско 
време тукъ не сж сждѣли и разпореждали 
султанътъ и пашитѣ, а войводитѣ и четни- 
цитѣ.

* * *
Много хубави и разнообразни сж гори- 

ститѣ мѣста на Пиринъ. Когато навлизаме 
въ тѣхъ най-напредъ срѣщамегабъръ, глогъ, 
дрѣнъ и осенъ, а по-нагоре се появява и 
започва да господствува джба. Още по-на
горе е господарь бука, но после го замѣня 
бора. Вървишъ изъ тъмни гори. Нѣщо тайн
ствено ти говори за тѣхното величие.

Много приятно е да се пжтува изъ тѣзи 
гори пролѣтно време. Когато се събуди про- 
лѣтьта, пжпкитѣ на дърветата се надуватъ 
и започватъ да се разпукватъ. Дрѣнътъ 
пръвъ се окичва съ жълти кичурчета. Тукъ- 
таме се виждатъ закъснѣли кокиченца, а 
по полянкитѣ трептятъ жълтитѣ цвѣтчета 
на минзухаритѣ, разлюлявани отъ студения 
вѣтъръ. По клончетата на глога се пода- 
ватъ дребни зелени листенца, а подъ него 
се показватъ сини теменужки. Лескитѣ сж 
провесили безчетъ кафяви реси. Разпукали 
сж се и островърхитѣ пжпки на бука. Ку- 
кувицитѣ вече кукатъ. Птичкитѣ пъргаво и 
радостно подскачатъ.
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А когато започне цъвтенето на овощ- 
нитѣ дървета, картината е още по-приятна. 
Отъ нѣкоя височина въ началото на пла
нината гледашъ близкитѣ селища, облечени 
въ бѣла премѣна. Сливитѣ, прасковитѣ, ябъл- 
китѣ, черешитѣ, крушитѣ и др. сж нацъв- 
тѣли. Гледашъ и не можешъ да се нагле- 
дашъ. Взирашъ се въ близкитѣ планински 
полянки, заобиколени отъ храсти или други 
дървета. Виждашъ кждрава мащерика, аленъ 
божуръ, синя тинтява, жълта и розова иг
лика и кръвна ружа.

Цѣлата гора кънти отъ пѣснитѣ на хи
ляди птички. Сладкопойнитѣ славейчета, ко- 
советѣ, дроздоветѣ, гургулицитѣ, гривитѣ 
гължби, орѣхчето и безброй още хвъркати 
животинки се надпѣватъ и се стремятъ да 
гарантиратъ живота си съ храна. Като на
блюдава всичко това човѣкъ, безъ да иска, 
се пита: „Кжде щѣше да се побере този 
многоброенъ свѣтъ, ако нѣмаше тѣзи дър
вета, клони и листа?“

Презъ есеньта сжщо така сж приятни 
горитѣ на Пиринъ. Намираме се въ политѣ 
на планината. Гледаме какъ дърветата поч- 
ватъ да жълтѣятъ поясъ по поясъ. Най- 
рано започватъ да жълтѣятъ и да падатъ 
листата на онѣзи широколистни дървета, 
които се намиратъ най-високо. Сланата най- 
рано тѣхъ е навѣстила. Дрѣнътъ е станалъ
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ясночервенъ като пламъкъ. Буковитѣ листа 
сж кафяво-червени, на липата лимоново- 
жълти или портокалени, на явора жълто- 
бледи, а на джба се вдървили и добили 
жълтеникавъ цвѣтъ. Тръгнемъ ли изъ гората, 
стжпваме на мека постелка отъ най-разно- 
цвѣтни листа. Страхуваме се да ги тъпчемъ.

Пжтекитѣ на Пиринъ криволичатъ изъ 
долинитѣ на пѣнящитѣ се рѣкички. Нѣкои 
отъ тѣхъ извиратъ отъ красиви езера, раз
положени подъ върховетѣ и се спущатъ 
Презъ горитѣ въ равнинитѣ.

Пиринъ планина е особено хубава и 
приятна лѣтно време. По широкитѣ й пас
бища се движатъ безброй стада и черди. 
Овчаритѣ и говедаритѣ наглеждатъ стоката 
си и извива тъ кръшни пѣсни съ меднитѣ 
си кавали. Слънцето грѣе и топли всичко, 
а хладнитѣ поточета весело шумятъ. Но сж- 
щата планина е много страшна презъ зи
мата. Виелицитѣ, снѣжнитѣ бури и фърту- 
нитѣ засипватъ пжтища и долове съ де
бели прѣспи. Вълчитѣ глутници обикалятъ и 
очитѣ имъ свѣтятъ въ нощната тъмнина. 
Много тежко е положението на пжтникъ, 
който изпадне въ планината презъ такова 
време ноще.

Нашиятъ поетъ Ив. Вазовъ описва по
дробно премеждията на Климе, синъ на 
дѣдо Лазко, който презъ деня срещу Ко-
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леда отишелъ въ Мелникъ да накупи пре- 
мѣни за майка си, за жена си и за двего
дишното си детенце. Мръкнало. Въ кжщи 
го чакали да се върне, а вънъ фъртуната 
страшно фучала. Сърдцата на домашнитѣ 
му се свивали. Булката слухтяла. Дѣдо Лаз- 
ко мислѣлъ. Баба Лазковица се кръстѣла 
предъ запаленото кандилце. Климе, изгубилъ 
пжтя, цѣли часове се луталъ изъ Пиринъ. 
Планината била пуста, бѣла, страшна. Фър
туната го шибала въ гърба. Той вървѣлъ 
се напредъ. Грозни мисли го обхванали. Вне
запно зърналъ черни сѣнки. Това били въл
ци. Климе се уплашилъ и започналъ силно 
да бѣга. Вълцитѣ сжщо бѣгали следъ него. 
Сякашъ Богъ му помогналъ, въ бѣга си, да 
се отзове у дома си. Той се свѣстилъ и 
успокоилъ. Домашнитѣ му станали, посрещ
нали го и заплакали. Въ това време кам
баната забила за църква. . .

Хубоститѣ и живота на Пиринъ презъ 
лѣтото и страхотиитѣ презъ зимата сж 
представени много добре въ следното сти
хотворение — пѣсень:

Планино, Пиринъ планино, 
много си, Пиринъ хубава! 
По твойтѣ треви зелени 
пасатъ ми вакли овчици. 
Въ твойтѣ гори зелени
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юнаци подслонъ намиратъ. .
Лѣте си, Пиринъ, хубава, 
но зиме — люта и страшна. 
Ако ли пжтникъ замръкне 
зиме въ тебъ, Пиринъ планино, 
мжчно ще да те премине: 
Прѣспитѣ ще го погълнатъ, 
фъртуни ще го засипятъ, 
или звѣрове разкжсатъ. 
Ако пъкъ лѣте премине, 
не може да се нагледа 
на твойтѣ върши високи, 
не може да се нарадва 
на твойтѣ гори зелени, 
не може да се напие 
на твойтѣ води студени.

А. Илиевъ.

Пиринъ планина, както Рила, крие въ 
себе си много води. Тамъ валятъ много 
дъждове и снѣгове. Снѣговетѣ се задър- 
жатъ по високитѣ й части, по долинитѣ и 
котловинитѣ дълго време—до новъ снѣгъ. 
Отъ тѣхъ се образуватъ голѣми снѣжни 
прѣспи, които често падатъ по стръмнитѣ 
склонове, свличатъ съ себе си всичко, как- 
вото срещнатъ и задръстватъ долинитѣ. 
Като се топятъ, тѣ даватъ началото на 
много буйни планински рѣки, които образу
ватъ притоцитѣ на Струма и Места. Тѣ се



■
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спускатъ буйно, минаватъ презъ гористи и 
каменливи мѣста и влизатъ въ долинитѣ 
на голѣмитѣ рѣки. Доста пълноводна е 
Влах и нека рѣка, която събира водитѣ 
си отъ ЕлИнъ-върхскитѣ езера. Тя се влива 
въ Струма при устието на Кресненското де
филе до Сали-аговия мостъ. Струма приема 
доста притоци отъ Пиринъ и Горно-Джу- 
майска Бистрица, която иде отъ Рила. Дру
гата страна на Пйринъ — източната — сжщо 
пуща много рѣкички, които поятъ Разлож- 
кото и Неврокопското полета и се вливатъ 
въ р. Места.

По-пълноводнитѣ рѣки на Пиринъ сж 
съ голѣмъ наклонъ и пригодни за добри 
електрически инсталации. Планината пол
зува населението, което я населява, съ до- 
бритѣ си пасбища и съ дървения си мате- 
риалъ. Особено добри пасбища има по скло- 
новетѣ на р. Струма, които сж доста ши
роки и съ буйни треви. Тамъ каракаченитѣ 
лѣте уреждатъ добри мандри, които сж 
спасителни домове за пжтуващитѣ по Пи
ринъ.

Изъ горитѣ на планината се срещатъ 
вълци, мечки, лисици сърни, елени, диви 
кокошки и др. Дивитѣ кози, които се сре
щатъ тамъ сж много бързи. Тѣ очудватъ 
съ пъргавината си. Изъ езерата на Пиринъ 
се срещатъ много пъстърви.



Понеже Пиринъ планина се посещава 
отъ много туристи и любители на приро
дата, тѣ сж се погрижили да издигнатъ ху
бава хижа, която приютява всѣки закъс- 
нѣлъ пжтникъ. Тя е построена близу при 
чудеснитѣ Бжндеришки езера и се на
рича Бжндерица. Високо е надъ морско
то равнище 1750 м. Особено много услужва 
тя на излетницитѣ до Елинъ-върхъ. Тяимъ 
дава куражъ и вѣра въ успѣшното из
качване.

* * *
Отъ дветѣ страни на Пиринъ планина 

се простиратъ хубави котловини и полета. 
На северъ, въ двата рога на планината се 
намиратъ Разложката и Горно Джу- 
майската котловини. Разложката кот
ловина има трижгълна форма, разположена 
между Рила, Пиринъ и Родопитѣ. Въ нея, 
освенъ водитѣ на Бѣла и Черна Места, се 
вливатъ рѣкички отъ Пиринъ и Родопитѣ. 
Тази котловина е доста висока (840 м.), за
това климата й е хладенъ. Поради това тамъ 
не вирѣятъ лозя. Сжщо и хлѣбнитѣ расте
ния не ставатъ добри; тѣ едва задоволя- 
ватъ нуждитѣ на населението. Напоява се 
много добре, затова тамъ растатъ ленъ,ко- 
нопъ, фасулъ, зеленчуци и др. На три мѣ- 
ста въ котловината извиратъ горещи мине- 



рални извори съ бани. Въ нея се намиратъ 
4 града и 12 села. Околийскиятъ центъръ 
на котловината е гр. Разлогъ (Мехомия). 
Намира се на Бѣла рѣка и Язътъ. Тамъ се 
събиратъ пжтища отъ много страни. Има 
новопостроени казарми, воененъ клубъ, бол
ница и др. Презъ време на възстанието 
(1903 г.) и на Освободителната война (1912- 
1913 години) по голѣмата часть на града е 
била изгорена. Сега се строятъ нови зда
ния. Има електрическо освѣтление. Възду- 
хътъ му е чистъ. Водата му е вкусна. Жи- 
телитѣ му сж 6000 души. Населението въ 
този край е българско.

Хубавъ изгледъ има градътъ отъ висо- 
чинитѣ на Пиринъ. Особено красивъ е той, 
когато се гледа отъ Добринишкитѣ 
хълмове. Отъ тамъ се виждатъ двуетажни 
бѣлосани кжщи, оградени съ широки дво
рове и градини. Населението му се занимава 
съ земедѣлие, скотовъдство, дървенъ стро- 
ителенъ материалъ, грънчарство и обу- 
щарство.

На 5 километра, югоизточно отъ Раз
логъ, на обширно и равно като тепсия по
ле, се намира градецътъ Банско съ 5533 
жители. Надъ самия градъ се издигатъ вѣ- 
ковнитѣ пирински борови гори, изобилни 
съ черна мура. Надъ горитѣ се бѣлѣятъ 
вѣчно снѣжнитѣ върхове Елинъ, върхъ,
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Тодоровъ върхъ, Кутело, Суодолъ, 
Конарево и др. До града лудо се пѣни 
пиринската рѣка Г л а з н а, притокъ на Мѣ- 
ста, въ синитѣ вирове на която играятъ 
вкусни пъстърви. Презъ Банско текатъ две 
рѣки, които каратъ много воденици, дара
ци, стругове и др. Почти въ всѣки дворъ 
и на всѣки кръстопжть шурти чешма съ 
изобилна и студена, като ледъ кристална 
вода. Кжщитѣ сж камени, високи и съ 

.. широки дворове. Всѣка кжща има голѣма 
градина съ овощни дървета и зеленчуци. 
Улицитѣ сж широки, равни и чисти. Тамъ 
нѣма пословичната каль, която се среща въ 

< нашитѣ градове. Около града се простиратъ 
чудно зелени ливади. Цѣлото поле, което 
се напоява много добре отъ р. Глазна, е 
разработено и засѣяно съ царевица, пше
ница, ръжь, фасулъ, ленъ и др. Банскитѣ 
картофи и фасулъ сж много вкусни. Сега 
вече тамъ сѣятъ тютюнъ и черници, които 
вирѣятъ много добре. Въ Банско отъ преди 
много Години има българско училище. Тамъ 
е учителствувалъ известниятъ македонски 
революционеръ Гоце Дѣлчевъ. Този 
градъ е родното мѣсто на нашия духов- 
никъ и педагогъ Неофитъ Рилски. Род
ната му кжща още е запазена, като скжпъ 
споменъ. Населението му се занимава съ 
земедѣлие, скотовъдство, столарство и съ
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продаване на дървенъ матерналъ. Презъ м. 
юлий 1936 година пожаръ причини много 
голѣми загуби на градеца. Много отъ дъс- 
ченитѣ му кжщи изгорѣха.

Четири километра североизточно отъ 
Банско е селото Баня. Намира се въ под
ножието на единъ хълмъ, продължение отъ 
Пиринъ. Предъ селото тече рѣкичка. Мѣ- 
стоположението е много красиво. Изпълнено 
е съ зелени ливади и буйни ниви. Тамъ 
има лѣковити минерални извори.

Отъ Разложкото поле р. Мѣста навлиза 
въ много красива и трудно проходима тѣс- 
нина, наречена Момина Клисура, която 
е дълга 30 клм. На югъ излиза въ Невро- 
копското поле, което е високо 540 м. 
Това поле е доста плодородно. Покрито е 
съ ливади, ниви, тютюни, лозя, овощни 
градини и оризища. Въ това поле се намира 
гр. Неврокопъ Той е разположенъ при 
политѣ на Пиринъ. Има 8912 жители. Зани- 
маватъ се съ земедѣлие и занаятитѣ са- 
марджийство и звънчарство. Околията е го- 
лѣма съ много села. Много отъ жителитѣ 
имъ сж бѣжанци, прогонени отъ гърцитѣ. 
Тамъ има митрополитъ.

Отъ Неврокопското поле Мѣста влиза 
въ дълга скалиста и мжчнопроходима тѣс- 
нина, образувана отъ Бозъ-дагъ и Родопи- 
тѣ и влиза въ Гърция.^
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* 
* *

Нека сега се върнемъ по течението на 
р. Струма. Следъ като премине пролома, 
който се намира между Рила и Власина-пла- 
нина, Струма влиза въ Горно-Джумайската 
котловина. Както казахме по-горе, тя се на
мира на западната часть на северния пирин- 
рински рогъ.

Тукъ Струма приема водитѣ на Джу- 
майска Бистрица. Тази котловина е 
запазена добре оть студени вѣтрове. Поч
вата й е много плодородна. Напоява се до
статъчно. Въ нея растатъ всичкитѣ хлѣбни 
растения, тютюнъ, оризъ, овощни дървета, 
лозя и памукъ. Центъръ на котловината е 
гр. ГорнаДжумая.

Населението му възлиза на 10,000 ду
ши. Този градъ се подновява бързо. Въ него 
сж построени добри обществени здания. 
Отъ него, презъ Предѣлъ, минава добъръ 
пжть, който съединява Горна-Джумая съ 
Разлогъ, Горно-Джумайската котловина съ 
Разложката.

Въ, горната часть на котловината Стру
ма се прощава съ нея и навлиза въ краси
вото и живописно Кресненско дефиле. 
Отъ него продължава на югъ и минава 
презъ св. Врачкото, Мелнишкото й Петрич- 
кото полета.
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Дефилето е дълго около 25 клм. За 
него покойниятъ Василъ Кънчевъ казва: 
„Навсѣкжде окото жадно гълта дивнитѣ 
прелести на природата. Рѣката спъвана и 
тласкана отъ мощни канари, които я оби- 
калятъ, е принудена да криволичи изъ дъл
боката тѣснина и съ мжка да си пробива 
пжть на югъ. Всѣка кривина ни открива 
предъ очитѣ особенъ миръ, дето окото 
вижда само стръмнитѣ гористи ридове по 

> странитѣ, буйната шумяща рѣка въ дъното 
на долината и малка часть отъ синьото небе 
между планинскитѣ върхове. По срѣдата на 
прохода дветѣ вериги се силно приближа- 

• ватъ“.
Полетата покрай Струма сжщо сж много 

плодородни. И тамъ вирѣятъ много добре 
хлѣбни растения, лозя, тютюнъ, памукъ, 
оризъ и др. Сжщо тамъ се сѣе много макъ 
отъ който добиватъ афионъ.

По отдѣлно тѣзи полета сж забележи
телни съ следното. Презъ св. Врачкото 
поле тече р. св. Врачка Бистрица. Тя 
е буенъ и пълноводенъ притокъ на Струма, 
Минава презъ хубавото градче св. Врачъ. 
което е околийски центъръ, вмѣсто градъ 
Мелникъ. Градчето се издига бързо. Набли- 
зу има минерални извори. ’ Околностьта му 

■ е много красива. Надъ него, въ Пиринъ сж 
д св. Врачкитѣ езера. Жителитѣ му сж 4678 

души.
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Ме-лнишкото поле представлява 
хълмиста земя, сгушена въ политѣ на Пи- 
ринъ. Северната му часть е висока надъ 
морското равнище 200 м., южната — 100, а 
край р. Струма 70—80 м. Ясно е, че южни- 
нитѣ вѣтрове и Бѣломорската влага указ- 
ватъ влияние върху него. Почвата му е на
поена и много плодородна.

Тамъ растатъ оризъ, памукъ и др., а 
особено добре лозята. Въ политѣ на Пи- 
ринъ планина въ една дълбока урва, по рѣ- 
чището на Мелнишкия потокъ, се намира чуд- 
ниятъ градъ Мелникъ. Чуденъ е, защото 
горнитѣ му кжщи сж издълбани въ стени- 
тѣ на брѣговетѣ. Улицитѣ въ урвитѣ сж 
толкова тѣсни, че нѣкжде четирма човѣка 
не могатъ да вървятъ успоредно. Нѣма 
дворъ, нѣма дърво, нѣма никаква ширинка. 
Покрай едната урва е пазарището на града. 
Кжщитѣ и дюкянитѣ сж загнѣздени на 
2—3 м. високо въ стенитѣ на брѣговетѣ, 
така, че до дъното на улицата може да се 
слиза съ особена стълба, по която се кач- 
ватъ продавачитѣ и купувачитѣ. Вечерь 
стълбата се вдига и дюкянитѣ ставатъ не- 
достжпни. А когато завали дъждъ, доли- 
нитѣ се напълватъ съ вода и улицитѣ ста
ватъ непроходими. Градътъ прилича на за- 
творъ. Слънцето го огрѣва най-вече 5—б 
часа презъ деня. Той бързо запада.

Жителитѣ на Мелникъ сж 548 души.
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Главното имъ занятие е винарството. Лозя
та, които се намиратъ по хълмоветѣ около 
града, даватъ много добро грозде, отъ кое
то се получаватъ силни вина. Виненитѣ 
изби сж изкопани, като тунели навжтре въ 
глинеститѣ височини и държатъ много 
хладно. Мелнишкитѣ вина сж прочути не 
само въ околнитѣ градове и въ Гърция, но 
и въ западна Европа.

*

Мелникъ е добилъ името си отъ рох- 
кавата почва, която има тамъ. Известенъ е 
отъ стари времена съ старата си крепость, 
кждето се подвизавалъ българскиятъ вое- 
вода Славъ. Презъ време на робството ни 
подъ турцитѣ, той е билъ доста живъ цен- 
търъ. Училищата му сж били доста добре 
уредени. Тамъ се училъ първиятъ учитель 
въ Габровското Нприловско училище Нео- 
фитъ Рилски.

На западъ отъ Мелникъ започва хъл
мистата Мелнишка котловина (поле), коя
то дава добъръ тютюнъ.

На югозападъ отъ нея презъ р. Струма 
продължава Петричкото поле, което се 
загражда отъ югъ съ Бѣласица, а отъ се- 
веръ съ Огражденъ планина и се пои 
добре отъ Струма и отъ най-голѣмия й при- 
токъ р. Струмица.

Петричкото поле е най-топлото въ Бъл
гария. Тамъ най-рано цъвтятъ овощнитѣ
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дървета и зрѣятъ хлѣбнитѣ растения. Освенъ 
това тѣ даватъ двойна жетва. То дава 

$ добри овощия, грозде, памукъ, храни, тю-
тюнъ и др.

Следъ като напоява Петричкото поле и 
приема водитѣ на р. Струмица, Струма вли
за въРупелския проломъ, приема во
дитѣ на Будковското езеро и се из
лива въ голѣмото езеро Тахино. Рупел- 
скиятъ проломъ се образува отъ планинитѣ 

3 Бѣласила (на западъ) и Сенгеловската пла
нина (на изтокъ).

Бѣласица планина е известна още 
отъ времето на царь Самуила. Тукъ бъл- 

-> гарскитѣ войски сж били изненадани отъ
войскитѣ на гръцкия императоръ Василий 
Българоубиецъ, плѣнени и 15,000 отъ тѣхъ 
ослѣпени. Отъ м. октомврий до май вър- 
ховетѣ й сж покрити съ дебели снѣгове и 
прѣспи. Често тя е покрита съ сиви мъгли, 
които я правятъ мила и красива. Може би 
затова, народътъ й далъ хубавото име Бѣ
ласица. Източната й часть (отъ прохода 
Рупелъ) е низка и лесно проходима. Доли- 
нитѣ сж зелени съ хубава букова гора, 
която отива до самото било и загражда 
китни поляни, обрасли съ сочна трева и 
пъстри цвѣтя. Въ долинитѣ шумятъ много 
потоци и рѣкички, които се вливатъ напра- 
во въ Струма. Севернитѣ и южнитѣ скло
нове на Бѣласица сж стръмни, нѣкжде да- 



30

же отвесни. Севернитѣ сж гористи, а южни- 
тѣ голи и скалисти. Селата, които сж 
разположени покрай нея, сж потънали въ 
зеленина.

По най-високитѣ мѣста на планината 
растатъ хвойни, борики и др. Въ западната 
й часть се срещатъ джбови гори. Изобщо 
Бѣласица е богата съ влага, затова тамъ 
растатъ различни видове папрати. Забеле- 
жителнитѣ върхове на Бѣласица сж: Кон- 
горе и Калабакъ. Отъ последния върхъ 
се открива великолепна гледка по всички 
посоки на хоризонта. На западъ се вижда 
грамадното яйцевидно Дойранско езеро, въ 
което се оглежда хубавиятъ градъ Дойранъ. 
Задъ него се очертаватъ извивкитѣ на буй
ния Вардаръ, снѣжнитѣ върхове на Кожухъ 
планина, Нидже, Круша и др. На юго-изтокъ 
се шири богатото Сѣрско поле, на северо- 
изтокъ — върховетѣ на Пиринъ, а на се- 
веръ — Рила, Осогова и др. Върхътъ Ка
лабакъ е нѣмъ свидетель на вѣковнитѣ 
борби, които нашето племе е водило съ 
враговетѣ, като се започне отъ царь Са
мун ла до днесъ.

До общоевропейската война Бѣласица 
бѣше недостжпна, защото нѣмаше почти 
никакви пжтища. Презъ време на войната 
нашитѣ войници изработиха много позици
онни пжтища и такива за превозъ. По тѣхъ 
на най-високитѣ върхове се изкачваха орж-
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дия и автомобили. Така се бранѣха мѣстата, 
които се намираха северно отъ Бѣласица 
отъ неприятелскитѣ войски на французи и 
англичани.

Бѣласица е много богата съ дивечъ, 
особено диви свине. Тамъ тѣ се хранятъ 
богато съ желжди и кестени.

По севернитѣ поли на в. Конгоре, на 
двата брѣга на буйната Петричка рѣка, е 
разположени гр. Петричъ. Въ този градъ 

г става оживенъ пазаръ. Свързанъ е чрезъ 
тѣснолинейна желѣзница съ Горна-Джумая. 
Тя улеснява съобщенията му и помага за 

г<* пренасяне на произведенията. Този градъ е 
околийски центъръ съ 10,000 жители. Има 
условия за бързо развитие на този край. 
Населението въ околията е българско. Го- 
лѣмата му части сж бѣжанци отъ Македо
ния, прогонени следъ балканската и общо
европейската войни отъ гърцитѣ и сърбитѣ. 
Южнитѣ части на Бѣласица се намиратъ 
подъ гръцка власти. Тамъ населението въ 
голѣмата си части бѣше българско, но то 
бѣ прогонено.

Както споменахме по-рано, южниятъ 
дѣлъ на Пиринъ планина започва отъ Па- 
рилската долина и постепенно се снишава 
до Бѣло море. Този дѣлъ не е правилна 
верига, а се разпада на много части съ от- 
дѣлни била и названия. Две отъ тѣхъ — 

” Сенгеловска планина и Яли Бо-
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тушъ, образуватъ единъ гребенъ по кой
то върви българо-гръцката граница. Яли, 
Ботушъ се издига високо и отваря голѣмъ 
хоризонтъ къмъ югъ, западъ и изтокъ. Сен- 
геловската планина допира до р. Струма и 
и заедно съ Бѣласица образуватъ Рупел- 
ския проходъ. Въ края му е старото кале 
Маркова капия, а по течението на рѣката 
върви пжтя за Демиръ Хисаръ—Сѣръ. Две
тѣ планини — Сенгеловска и Яли Ботушъ 
— сж лесно проходими. Лѣте по тѣхъ па- 
сатъ много стада. Понеже височинитѣ сж 
безводни, тѣ слизатъ да търсятъ вода по 
низкитѣ склонове. Горитѣ имъ се състоятъ 
отъ букъ, брѣстъ, драки и др., но и голѣ- 
ми части сж обезлесени. Югоизточно отъ 
Яли Ботушъ се образува една седловина, а 
задъ нея започва Черна гора. Източнитѣ 
склонове на тази планина сж покрити съ 
букови гори, а западнитѣ сж голи.

Боздагъ е най-голѣмиятъ планински 
вжзелъ въ южния дѣлъ на Пиринъ. Той за
пълня мѣстата между Места и Струма. Се- 
вернитѣ склонове на Боздагъ сж стръмни, 
безводни и голи. Южнитѣ сж по-залесени. 
Тамъ има джбъ, букъ и хубави пасбища. 
Освенъ това има сребро, оловни, желѣзни 
и др. руди. Жалкото е, че този български 
край сжщо не е въ предѣлитѣ на нашата 
държава. Той се владѣе отъ гърцитѣ и бо
гатствата му се използуватъ отъ тѣхъ.
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