ПЪТУВАНИЯ ИЗ
БЪЛГАРИЯ
/РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННИ
ГЕОГРАФСКИ ПРАКТИКИ И
НАУЧНИ ЕКСПЕДИЦИИ/

ШУМЕН
2014

ТОВА ИЗДАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ ШУМЕНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
ПРЕСЛАВСКИ”

Редакционна колегия:
доц. д-р Милен Пенерлиев – отг. редактор
проф. д-р Стела Дерменджиева
доц. д-р Светла Станкова

СЪДЪРЖАНИЕ
Н. Станчева, В. Петков, , СЕЛО ПРОФЕСОР ИШИРКОВО –
ГЕОГРАФИЯ И ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА

Н. Иванова. ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ ПО СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ
– РЕСУРС ЗА ЕКОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ
З. Крумова, Ив. Георгиева, ВОДНОТО БОГАТСТВО НА
РИЛА ПЛАНИНА

Н. Станчева. МАНАСТИРИТЕ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
– ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ

М. Пенерлиев, В. Петков, БЕЛАСИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ
СЕЛИЩА

Ив. Георгиева, Г. Георгиев, МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ В
РИЛА – УСЛОВИЕ
ТУРИЗЪМ

ЗА

РАЗВИТИЕ

НА

БАЛНЕОЛОЖКИ

В. Петков, БЪЛГАРСКИ МАРШРУТИ В СЕВЕРНА ДОБРУДЖА
Г. Христова, Д. Димитров, КУЛТУРНИ ОБЕКТИ ПО
ДОЛИНАТА НА РЕКА ТУНДЖА

Л. Шефкъ, А. Мустафа, КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО НА РИЛА – РИЛСКИ МАНАСТИР

С. Станкова, Д. Гинчева, ПЛАНИНСКИЯТ ПЪРВЕНЕЦ НА
БАЛКАНИТЕ

С. Колева, К. Васкова, МАЛЬОВИЦА
Р. Христова, С. Станкова, ЗАЛЕДЯВАНИЯТА В РИЛА И
ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ РЕЛЕФА

Скъпи приятели, ето ни отново заедно!
За да Ви разкажем впечатленията си от
новопосетените кътчета на България. При предишната
ни среща1 представихме за вас палитра от пейзажи от
Стара планина, Приморска Добруджа, Шоплука и др.
Сега представяме естественото продължение на тази,
надяваме се, сполучлива поредица. В рамките на тези
две години (2012-2013 г.) изминахме нови на 6 хил. km.
Оставихме все по-малко „бели петна‖ по картата на
България.
В уникално пътуване към Беласица планина
усетихме духа на стари, запазили духа на времето,
селища като Лещен, Ковачевица и Мелник.
Погледнахме България от високо. В местността
„Орлово око‖ нас село Ягодина „зависнахме‖ на
панорамната площадка, изградена от местният спелео
клуб. Изкачихме връх Радомир и връх Конгур в
Беласица. Видяхме Природния парк „Керкини‖ в
гръцка територия. Всъщност историята казва друго.
Прочетете материала за Беласица и българските селища
в подножието й. На връщане посетихме Рилския
манастир. Една българска светия, за която Ви
предлагаме отделен материал.
Рила планина. Това беше акцента на теренните
географски практики през 2013 година. Изкачихме вр.
Мусала, заснехме уникалните Рилски езера. Усетихме
защо Вазов я нарича „Рилската пустиня‖. Бяхме в Цари
Мали град в подножието й. Село Белчин се възражда, а
наред с минералните си извори изгради отново своята
древна крепост. Посетихме я само дни преди
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официалното откриване. Разкаваме Ви и за водното
богатство на Рила и легендата за Мальовица.
Предлагаме Ви нов поглед на Приморска
Добруджа. Там се намират едни от най-дивите влажни
зони в Европа. Със световно значение. Написахме
материал и за тях.
Няколко години посещаваме български градове
и села в Северна Добруджа. Като част от научна
експедиция със сериозно студентско участие. Срещаме
се с малкото останалите българи там, записваме
историите им, запазваме ги за поколенията.
Представяме Ви тук един материал за най-българските
обекти в тази територия.
По покана на кметството в село Професор
Иширково, реализирахме посещение по повод 145–
годишнината
от
рождението
на
най-видният
представител на географската наука в страната ни.
Създадохме добри познанства и ще се върнем там за
нови теренни изледвания. Прочетете материала за
единственото село, кръстено на географ.
За пръв път реализирахме пътуване до
Северозападна България. Посетихме Белоградчишките
скали, поредица от манастири и пещери. Преминахме
през уникалния панорамен път към Лъкатнишките
скали. Разказаха ни технологията на тъкане на
Чипровските килими. Видяхме устието на река Тимок.
Тук представяме материал за религиозните обекти в
този регион.
Наши студенти участваха в ежегодния фоклорен
фестивал в Жеравна. Запазването и популяризирането
на българското културно-историческо наследство е
наша основна задача. Радваме се, че намираме
последователи в това начинание.

Скъпи читатели, радваме се да споделим с Вас
констатацията, че географската наука става любима за
нова група ученолюбиви студенти. В този сборник ще
намерите материали от автори, публикували свои теми
и в първия му брой. Това ни радва. Нашите усилия имат
резултат. Създават устойчивост в знанията и интереса
към тази наука. Ако успеем да запалим и Вас,
читателите, споделете и Вашите пътувания с
редакторският колектив на този сборник.
Приятно четене!
От редакторите

СЕЛО ПРОФЕСОР ИШИРКОВО –
ГЕОГРАФИЯ И ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА
Николинка Станчева, Веселин Петков2
На около 20 km от
дунавския град Силистра се
намира добруджанското село
Професор
Иширково.
Разположено в красива долина
селото е добре уредено,
благоустроено и с кипящ
живот. Населението през 2012
г е около 1000 души (ГРАО),
сред които много млади хора.
Препитанието е основно от
земеделие в двете земеделски
кооперации и работа в близките градове Силистра и
Дулово. В селото има основно училище и читалище
развиващо многостранна дейност.
В древността районът на селището, обрасъл с
буйни гори, сочни пасища, много извори и плодородна
почва, създава условия за развитието на лова,
скотовъдството и земеделието.
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Селото е възникнало, след като голяма част от
българите търсят по-добро място за живеене по време
на турското робство и се насочват към Добруджа.
Първите писменни сведения за селото от времето на
османското владичество са регистри за населението и
събирането на данъци. Най-старият открит документ
засега е от 1569 г., а следващите – от 1676, 1793, 1841 г.
Въпреки това, множеството намерени археологически
находки свидетелстват за заселници по тези места още
през периода на Първото българско царство.
Преселниците стигайки до земите на днешното село
Професор Иширково, се установяват привлечени от
красотата на природата, плодородието на чернозема и
изобилието на вода. Наричат основаното селище
Кичина, защото новите къщи, които построяват се
сгушват сред красота и простор. В различни документи
се среща с имената Къчина, Кучина, Кърджина,
Кочина, но всички те са близки във фонетично
отношение. По време на румънската окупация на Южна
Добруджа селото е с името Кочина. През 1934 г.
румънските власти го преименуват на Борлян, но за
кратко. След Крайовския договор от 7 септември 1940
г., когато Южна Добруджа е върната на България,
започва повсеместна смяна на имената на населените
места. Село Кочина е преименувано в с. Професор
Иширково – на името на проф. Анастас Тодоров
Иширков.
Проф. Иширков е роден на 05.04.1868 г. в Ловеч. От
малък остава сирак и е отгледан от баба си. Завършва
Ловешкото
мъжко
училище
и
продължава
образованието си в Габровското класно училище.
Проявява се с будния си ум, природна интелигентност
и любов към народното творчество. Завършва

гимназиалното си образование във Велико Търново
през 1888г. Следва история в Софийски университет
„Кл. Охридски". Работи като учител във Варненската
мъжка гимназия. Специализира славянска филология в
Лайпциг (Германия), където се пробужда интересът му
към географията под влияние на проф. Фридрих Ратцел.
През август 1895 г. защитава докторска дисертация на
тема „Южна България― (Südbulgarien) при професор
Ратцел. През 1895-96 г. специализира в Берлинския
университет при известния географ проф. Фердинанд
фон Рихтхофен. През 1898 г. е назначен за редовен
доцент по география и етнография в СУ. Ръководител
на катедра «Обща и културно-политическа география».
Създава и оглавява Географския институт на
университета (1898). През 1906 г. е избран за академик
в БАН за активната си научна дейност в областта на
географията и историята. От 1909 г. е професор, декан
на Историко-филологическия факултет (1910/11,
1918/19, 1920/21 г.), ректор на СУ през 1915-1916 г.
Създател и председател на Българското
географско дружество (1918).
Член на научни
институти в Германия, Полша, Унгария. Член на
Сръбското,
Германското и Чешкото географски
дружества и на Маджарското (Унгарско) етнографско
дружество.
Член-основател
на
Българския
археологически
институт
(1920).
Член
на
редакционната колегия на списания в България,
Германия и Австрия: „Български преглед―, „Българска
библиотека ―, „ Австрийска библиотека ―, „Географска
библиотека―. Като познавач на българския национален
проблем изпълнява политически, културни и научни
мисии в чужбина. Член е на българската делегация за
сключване на мирния договор в Букурещ след

Междусъюзническата война (1913) и на първия състав
на делегацията за преговорите за мир в Брест-Литовск
(1917-18). Пише меморандуми до Парижката мирна
конференция (1919). Владее отлично немски, френски,
руски и още пет чужди езика. Прекратява
преподавателската си работа поради заболяване през
1933 г. Работи във всички области на географската
наука,
а
по-късно
главно
в
областта
на
антропогеографията и политическата география.
Особено внимание отделя на проблемите на
населението и селищата на България.
Анастас Иширков полага основите на почти
всички географски дисциплини и направления на
географската наука в България. Активно се включва в
кампанията за защита на Добруджа. Негови статии са в
основата на меморандума до Великите сили по време
на преговорите на Парижката мирна конференция през
1919 г. В 1916 година Атанас Иширков е поканен и
участва в Научната експедиция в Македония и
Поморавието.
През 1917-1918 година е член на Поморавския
народо-просветен комитет. През 1917 г. заедно с група
учени прави различни проучвания в етнографската
област Добруджа. Написва студията „Физическа
география на Добруджа―. По това време по спомени на
стари хора от село Кочина е отседнал при тях за
няколко дни.
Той е автор на 10 книги на български език, 8 на
френски, 4 на немски; по една на руски, унгарски и
чешки език. Публикува 143 статии на български език и
26 на чужди езици. Няма друг български географ с
публикувани научни трудове на 11 езика: български,

немски, френски, руски, английски, унгарски, чешки,
полски, шведски, италиански, сръбски.
Проф. Анастас Иширков е ярък пример за това,
че големият учен е и истински Човек. Той притежава
благороден характер, има голяма обща и езикова
култура и научна ерудиция, но и висок морал. Затова се
радва на голяма обич на студенти и учители и на
уважение от колеги, общественици и държавници.
Въпреки това живее скромно и завещава на
Софийския университет, освен богатата си личната
библиотека и 900 хил. лв. с настояване от лихвите им
през 2 години да се изпращат младежи на
специализация в Берлин, Виена или Париж. На 6 април
1937 г. проф. Анастас Иширков завършва жизнения си
път и влиза в пантеона на безсмъртните велики
българи. В знак на признателност освен кръщаването на
село Кочина на негово име, е провъзгласен е за Почетен
гражданин на Ловеч от 15 януари 1934 г. За научна и
обществена дейност, с която прославя Отечеството и
града. Улица в Ловеч и София носи неговото име. През
1985 г. е учреден Медал „Анастас Иширков―, с който се
отличават изтъкнати научни работници и почетни
членове на Българското географско дружество.
Аудитория в Софийския университет е именувана
„проф. Анастас Иширков ―. През 2012 г. в село
Професор Иширково е издигнат единственият засега
паметник на Професора в България, благодарение на
родолюбивото местно население.
Посещаваме селото на 17 април 2013 г. по покана
на кметската управа. С интерес очакваме да установим
досега на местното население с географията, породено
от името на селото. Или пък

пред паметника на проф. Ан. Иширков
(с. Професор Иширково)

да обогатим нашите впечатления за географията на
културата на едно населено място, част от Добруджа и
България. А знаем предварително, че проф. Иширков
посвещава значителна част от творчеството си на
Добруджанската тематика.
Предварителната
програма
изисква
и
предварителна подготовка.
Местните занаяти и обичаи са традиционни за
региона. От специалното издание на книга за селото
научаваме, че след 1990 година от занаятите
преимуществено са запазени коларо-железарския и
дърводелския. Майстори бъчвари, както и терзии
(шивачи) също така съхраняват старите, и почти
изчезващи занаяти в региона.
Съхранени в духовостта на населението, а за нас
са „бисер‖ в културната география на село Професор
Иширково някои обичаи свързани със земеделието.

Откриваме интересни особености в периода на
сеитбата. Местното население винаги спазва обичая да
започне сеитбата от запад на изток, а след това – както
е удобно! През този ден жените не слагат черни
опушени съдове върху огън, за да не изгори житото.
Жътвата започва винаги в понеделник и то от найстария жител на селото. Обърнат е винаги на изток. За
да не го боли кръстта му забиват „спорниче‖. Това е
вид трева с малки листенца.
Един от най - интерсните обичай, за които ни
разказаха хората, а и ни заинтригува е така наречения
обичай „Пеперуда―. Популярен е повсеместно. Този
обичай тук, в селото, се провежда обикновенно в
началото на май месец, но и през друго верме от
годината. когато не пада достатъчно дъжд. За целта се
подбира младо момиче сираче, което все още да не е
достигнало до полова зрялост и да не „люби ерген―,
като около него се подбират и други момичета. За
наставник на тази група е стара жена която трябва да е
вдовица или в пенсионна възраст. Групата се събира в
дома на наставницата, окичени със зелени клонки и
треви на кръста и по главата, облечени са с бели ризи.
Те тръгват да обикалят селото като носят със себе си
котле с вода и босилкова китка за ръсене. Влизат в
дворовете на хората посрещани с много радост. Там се
нареждат в кръг като пеперудата е в средата. Когато
другите започнат да пеят, момичето което е в средата
започва да кръстосва ръцете си като същевременно
ръси с босилковата китка вода. След като са обходили
всички къщи, се събират на селската чешма където се
пръскат с вода. След това се събират в някоя къща и
правят кукла от кал наречена „Германчо― това е брат на
главната пеперуда. На погребението му тя трябва да

ридае най-много. Чрез оплакване пеперудите отправят
молитва за дъжд. „Германчо― се погребва зад къщата,
под стряхата. До деветия ден се спазват обредите както
при погребение на човек.
Населението на село Професор Иширково се
разделя на четири групи.
Провадийци или още шиковци са преселници от
Средни Родопи, като особеността на говорене, е че
използват частицата „ши― вместо „ще― и от там идва и
наименованието им – шиковци. Втората група
заселници идват главно от различни места на Източна
България, като достигат до Северна Добруджа и
Бесарабия, но при обратния си път се настаняват в села
от Силистренска област. Третата група са преселници
от Източна България през периода на руско-турската
война. Четвъртата група се наричат Търновци дошли
главно от Търновско и Дряновско. Заселват се тук по
време на икономическата криза през XIX-XX век.
Културната география на селото естествено се
допълва от една уникална етнографска сбирка. В
селото има прекрасна възможност за селски туризъм.
Управата на селото ни кани да посетим една типична в
етнографско и архитектурно отношение типична
добруджанска къща. Това е Хаджи Ганкината къща,
която е може би единствената в тази част на Добруджа
голяма частна етнографска сбирка. На практика
обикновен селски дом е станал необикновен пазител на
миналото.
„Преди 15 години се роди идеята заедно със
съпруга ми да превърнем бащината му къща в едно
интересно място за живеене, при това в автентичен вид;
къщата е на повече от 100 години и е от края на XIX
в.‖, разказва Ганка Иванова. В този дом живее от 30

години. През 2003 г. тя започва да работи усилено по
реализацията на идеята. Сменя дървената част, прави
основен ремонт и през 2008 г. прави официалното
откриване на експозицията. Повечето от експонатите са
от село Проф. Иширково. Част от посудата е на повече
от век и е била притежание на най-възрастните доскоро
в семейството – сем. Ганчо и Станка Жечеви, както и на
покойния й съпруг Ганчо Жечев, и първата му съпруга
Катина, също покойница. Голям интерес привлича
типичната иширковска бъклица - съд за вода и вино изработена от дърво с много шарки по нея. Корените на
Ганка в някаква степен са от Алфатар, поради което в
сбирката е отделено място и за алфатарската носия.
Мечтата на добруджанката е да подреди в „Ганкината
къща‖, както стопанката нарича дома си, цяла колекция
от носии на едно пълноценно семейство – баба, дядо,
мъж, жена и дете. По ентусиазираните посетители
могат да се потопят в селската атмосфера като омесят
питка, и я изпекат на пещ. А след това да си я хапнат с
прясно мляко, издоено от кравата в обора и сварено в
бакърена тенджера на огнището, намиращо се в одаята
– стаята ползвана като трапезария.
Друг аспект от културният живот на местните
хора, а за нас част от културния туризъм, е и
провеждащият се повече от 10 години фолклорен
фестивал „Иширково пее и танцува". Всяка година в
началото на месец септември тук се събират фолклорни
групи от страната и чужбина. По традиция
фолклорният събор ознаменува края на жътвата и
началото на гроздобера в района. Селото за два дни се
оглася от песни и танци на различни певчески и
танцови групи. Избират се най-добрите, които се
отличават с грамоти и иширковска кайсиева ракия.

Обновената църква Св. Пророк Илия на селото
прави впечетление със своята архитектура и семпъл
стенопис. Построена е през 1906 г. по нареждане на
епископа на Доростоло-Червенската епархия - отец
Василий. Тук може да присъствате на поредната
литургия и да запалите свещ за здраве.
В селото има две чешми направени в началото
на ХVІІІ век, които все още се използват и жителите и
гостите си пълнят изворна вода от тях. По-често
посещаваната от тях е КараЙовчовата чешма намираща
се в началото на селото по пътя за град Силистра.
На 4 km от селото се намира Паметникът на
съветските летци в местността „Домус колак". Той е
изграден от иширковци в чест на загиналите във
Втората световна война съветски летци, чиито самолет
бива улучен и свален от немски бомбардировач на
14.ІХ.1943 г. Паметникът е във формата на парашут и
се намира в защитена гориста местност, заобиколен от
красива поляна с изградени чешма, барбекю и пейки за
отмора.
Това са основните културно-исторически обекти
от местната културна география на селото. Макар да не
осъзнават, те са част от нея... плътно преплетени от
миналото си, усилията за запазване на бъдещето и това
съчетано с писанията на проф. Иширков за Добруджа.
Те само допълват представите му за този регион и
всъщност в голяма степен са негови съавтори.
Ето защо с чиста съвест можем да твърдим, че
ежедневието на хората е география, а те самите живеят
в географията.
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ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ ПО СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ
– РЕСУРС ЗА ЕКОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ
Надежда Иванова3
Влажните зони представляват едни от найуязвимите и най-бързо изчезващи екосистеми в световен
мащаб. Тяхното съхранение е важно не само за
поддържане на здравословна среда за хората, чрез
опазване на водните ресурси и биоразнообразието, но и
за запазването на бизнеса и поминъка на живеещите в
тези райони, като туризъм, лов, риболов, рекреация и
калолечение. Дори и добива на сол е немислим без
запазването на влажните зони. Влажните зони са
резултат от т.нар. Рамсарска конвенция. Това е
международно
споразумение
сключено
на 2
февруари 1971 г. в иранския град Рамсар. Официалното
ѝ название е „Конвенция за влажните зони с
международно значение и по специално като
местообитание на водолюбиви птици‖. Понастоящем
конвенцията е ратифицирана от 158 страни,
включително и от България. Опазват се 1721 зони, чиято
площ надхвърля 159 551 478 хектара. Това е първият
международен
договор,
засягащ
опазването
на биоразнообразието.
Като бъдещи еколози през месец юни (2013 г.)
имахме удоволствието да посетим нашето Северно
Черноморие. Това ни даде възможност да разгледаме
3
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природните и културните забележителности и да се
насладим на прекрасните гледки когато се разхождахме
из паркове, из защитени местности и музеи. Някои
плажни ивици все още са трудно достъпни.Една част
попадат в защитетни местности, а други те първа трябва
да се опзват от застрашаващите ги интереси. Характерни
забележителности там
са Дуранкулашкото езеро,
Шаблеснкото езеро, Шабленската тузла и Резерват
Балтата. Трудната достъпност и релефа като лимитиращ
фактор за развитие на масов туризъм е защитил
местностите от силното антропогенно влияние.
Ето по-важната характеристика на влажните зони
по Северното черноморско крайбрежие:
Дуранкулашко езеро
Прочулото се с красивото Дуранкулашко езеро
село ни зарежда със спокойствие и сила, разкривайки
тайните около своята история и красивите си природни
забележителности.
Село Дуракулак е най-североизточната точка на
България. Намира се на черноморския бряг, в
непосредствена близост до румънската граница.
Съхранило богата история, наред с морския бряг и
известното Дуранкулашко езеро, селото се превръща в
любима дестинация за туристите, търсещи спокойствие
и прохлада през горещите летни дни.

Най-голямата природна забележителност на село
Дуранкулак е красивото Дуранкулашко езеро, обявено за
защитена територия през 1984 година. То има формата
на ухо, от където може би идва и името на селото. От
турски „дуран кулак― означава „стоящо ухо―. Около
южните брегове на езерото се намират останки от
някогашни първични степи, един от най-редките видове
екосистеми в България. В района на езерото се срещат 5
ендемични растения за Балканския полуостров и други
27 вида с важна международна и национална
консервационна
значимост.
Територията
на
Дуранкулашкото езеро е влажна зона и попада на пътя
на миграцията на птиците „Виа Понтика―. Водата му е
отчасти солена. Езерото е единственото в България с
доказано находище на див шаран. Тук зимуват
популациите на три вида водолюбиви птици - голяма
белочела гъска, червеногуша гъска и зеленоглава патица,

има големи популации на малък корморан и розов
пеликан.
Шабленско езеро
Езерото се простира на 3 km източно от гр.
Шабла. Отделено е от морето с пясъчна ивица, a водата
му е солена.То лежи на 4-5 метров пясъчен нанос,
натрупан върху богат торфен слой - доказателство за
дълъг блатен период. Защитена местност e от
международно значение. От гледна точна на
натропогенната дейност е най-запазената влажна зона по
Българското Черноморие. Многобройните птици, които
гнездят там са голямото богатство на езерото. В него
зимуват средно около 30 000 белочели гъски и почти
цялата популация на червеногушатат гъска ,която е
защитен вид от светвно значение.
Езерото е богато на сом, щука, шаран, платика,
белица ,костур, езерни попчета и др. От тези рибни
деликатеси, местното население приготвя страхотни
рибени чорби, които се поднасят с прословутата
подправка саламурка.

Шабленска тузла
Шабленска тузла е естествена бракична лагуна с
открита водна площ 24.4 ха. Водоемът е отделен от
морето с широка около 80 м. пясъчна коса, като тук се
намират най-високите дюни по северното българско
Черноморие. Представлява солено езеро, формирано
основно от просмукването на солени морски води под
пясъчните дюни.

Периферията му е обрасла с тръстика, останалата
част е покрита със соленолюбиви водорасли.
Произходът и екологичната характеристика на Тузлата
показват, че това малко езеро е уникална крайбрежна
екосистема с изключително богат растителен и
животински свят. Тя е изключително важен обект в
природозащитно отношение. Влажната зона е част от
Шабленския езерен компекс.
След като го посетих усетих магията на мястото.
На фона на двойка лебеди, плаващи в езерето, станах

свидетел на най-красивия, наситено пурпурен залез. От
другата ми страна, точно на 180 градуса изгряваше
луната, облята в светлорозовите багри на залязващото
слънце. Намирах се в центъра на безкрайния цикъл на
Вселената!
Резерват Балтата
Резерватът обхваща най-северно разположената
лонгозна гора в България.Намира се в непосредствена
близост до курортен комплекс Албена,но попада в
землището на с.Оброчище.

Територията му включва част от поречието и
устието на р.Батова, която е единствената непресъхваща
река в Добруджанския край.
Тук целогодишно може да се види един много
интересен обитател – бялата чапла. И в по-студените
зимни дни тази част от гората е пълна с водолюбиви
птици – като дребната черна чапла, червеноглавата
патица. Оттам по мост се преминава над река Батовска,

едно съоръжение, което е построено изключително
трудно, защото пясъците на реката много често
променят формата си. Освен птиците, които гнездят в
гората и тръстиковия масив, се виждат и птиците, които
са в морето. Една пътека, започваща почти от моста,
навлиза по южния бряг на реката до водното огледало,
оттам се открива също една красива гледка, защото
цветовете на Балтата в зелено са толкова много, че
човешкото око е трудно ги възприеме.
Възможности за развитие на морския туризъм
край влажните зони
През 2012 година се отчитат следните показатели
за брой места за настаняване и брой легла по общини
(Penerliev, 2013), дадени в таблица 1. Водеща е община
Балчик с 80 места за настаняване с близо 21 хил. легла в
тях; следва община Каварна със 7 места за настаняване и
1 396 легла; община Шабла има най-много места за
настаняване (84), но само 1247 легла в тях.
Настанителната база в община Шабла, където са
концентрирани влажните зони не предполага приток на
големи групи туристи, подходяща е за малки
специализирни групи за орнито-, ботанически или
екотуризъм.
Таблица 2
Места за настаяване и легла в Добруджанските черноморски
общини, 2012 (Пенерлиев, 2013)
общини
места за
легла /бр./
настаняване /бр./
Шабла
80
1247
Каварна
7
1396
Балчик
84
20963
ОБЩО
171
23606

Общината притежава и едни от малкото
действащи къмпинги по цялотото ни крайбрежие
(Добруджа и Космос). Нещо повече – тук (в град Шабла)
се намира единственият по Черноморието „Зелен
образователен център‖, който предлага пълен набор от
образователни еко-услуги и еко семинари.
По статистическите данни личи, че община
Каварна е най-слабо развитата добруджанска приморска
община от гледна точка на туризма. Има най-малко
налична настанителна база, както и е посетена от малко
на брой туристи. За 2012 год. чуждите такива са малко
над 2 хил. Българските са малко над 2900.
Данните показват сравнително малко на брой
туристи в зоните на защитените биологично важни
местообитания. Това в голяма степен ще ги съхрани. Ще
се опази видовото разнообразие и ще даде талсък на
развитието на екологични туризъм. Той ще е помалоброен като брой туристи и еколгически щадящ
влажните зони, едни от най ценните кътчета от
природата на страната ни.
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ВОДНОТО БОГАТСТВО НА РИЛА ПЛАНИНА
Зорница Крумова, Ивалена Георгиева4
Рила е най-високата планина на Балканския
полуостров и се издига почти в средната част на
Тракийско-Македонския масив.
Предполага се, че името Рила има тракийски
произход. Най-напред планината се е наричала Донука.
През V век славяните я преименуват на Роула, което
означава „многоводна планина―. Названието не
е
случайно, тъй като в Рила има над 200 езера и
множество минерални извори в разломните зони.
Рила се явява важен хидрографски възел. От нея
водят началото си три от най-големите реки в България –
Искър, Марица и Места, както и някои от по-големите
притоци на р. Струма – р. Джерман, Рилска река и др. Тя
е една от най-богатите на водни ресурси планини в
България. Общият средногодишен обем на водите в нея
е над 1350 млн. m3, като по този показател се нарежда на
трето място в страната след Стара планина и Родопите.
Пълноводието на рилските реки се дължи и на
регулиращото влияние на дългозадържаща се снежна
покривка и на добре развитата горска и тревна
растителност.
Големите валежни суми тук са причина реките да
са пълноводни и никога да не пресъхват. На територията
на планината се формират около 10 % от водните
ресурси на Струма и Места, над 5 % от тези на р.
Марица и повече от 8 % на р. Искър.
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По особеностите на водния си режим рилските
реки се приближават към снежно-дъждовния тип,
защото главното им водно количество идва от топенето
на снежните маси във високата част на Рила. Те се
характеризират с високи води през късна пролет и ранно
лято. Общо взето през пролетта изтича половината от
годишния обем на речния отток. Разпределението на
водните ресурси по водосборни басейни е неравномерно.
С най-голям обем на оттока се отличава басейнът на р.
Струма, следван от този на реките Места и Искър, а с
най-малък е на р. Марица.
Подхранването на реките във високопланинския
хипсометричен пояс (над 1600 m) на Рило е снежно и
снежно-дъждовно, в среднопланинския – (1000 – 1600 m)
преминава в дъждовно-снежно, а в нископланинския
(под 1000 m) – преобладаващо дъждовно.
Пълноводието на реките е пролетно-лятно (майюни) поради късното снеготопене. Във високите части
на Рила (над 1800–2000 m) маловодието е зимно
(февруари), а в останалата част от планината – през
август и септември.
В Рила се отчита и най-големият средногодишен
отточен модул за България. В най-високата част на Рила
средната многогодишна стойност на модула на оттока 40
l/s/кm2.
Река Марица извира от Маричините езера,
разположени в едноименния циркус в Рила. Тя
отводнява по-голямата част от Източна Рила. Северните
склонове на Централния и Северозападния дял се
отводняват от река Искър, която се образува от
сливането на три реки: Бели Искър, Леви Искър и Черни
Искър. За нейно начало се приема р. Бели Искър, която

извира от Канарското Езеро на височина 2500 m. На нея
са разположени язовирите Искър, Пасарел и Панчарево.
Западните склонове на Рила се отводняват от
левите притоци на р. Струма – р. Рилска, р.
Благоевградска Бистрица и р. Градевска. Югоизточните
склонове на Източния и Югозападния дял на планината
се отводняват от р. Места и нейните притоци. Тя извира
в подножието между върховете Сивричал и Равни Чал.
Река Джерман е ляв приток на река Струма.
Отводнява северозападните склонове на Рила,
Дупнишката и Бобовдолската котловина. За начало на
река Джерман се приема малкото поточе, изтичащо от
най-високо разположеното езеро Сълзата (2535 m н.в.)
от Седемте рилски езера, което се оттича в езерото
Близнака. В Близнака се вливат и потоците идващи от
езерата Окото и Бъбрека и от него изтича вече по-голям
поток, който преминава през езерото Трилистника и
продължава надолу на североизток. След около 500 m в
него отдясно се влива друг поток, идващ от най-долните
две езера – Рибното и Долното езеро и двата потока
дават началото на същинската река Джерман.
В резултат на екзарационната и акумулативната
дейност на ледниците през късния плейстоцен във
високопланинските части на Рила са образувани голям
брой ледникови езера. По-голямата част от тях са
постоянни – около 140 постоянни и 35 временни.
Разположени са главно в дълбоките дъна на циркусите.
За всички са характерни малките площ и обем.
Обикновено заемат дъната на циркусите, циркусните
тераси и троговите долини и са разположени на
надморска височина между 2000 и 2600 m.
Най-много езера има между 2300 и 2400 m
надморска височина. Най-високо разположено е

Леденото езеро (2709 m) (Сн. 3), а най-ниско – езерото
Локвата на 1800 m. Смрадливото езеро е най-голямото
високопланинско езеро в България с площ около 21,2 ha,
а най-дълбокото е Окото от групата на Седемте рилски
езера (37,5 m).
Веригата на Седемте рилски езера е най-дългата,
най-живописна и най-посещавана езерна група (сн. 1). В
Рила са описани около 233 езера, от които 189 циркусни,
а останалите имат тектонски или свлачищен произход.
Най-голямо е Смрадливото езеро, простиращо се на 212
da и заемащо първо място по този показател между
всички ледникови езера на Балканите. Най-дълго е
Горното Рибно езеро с дължина 801 m. Голяма част от
езерата са групирани и обикновено се оттичат едно в
друrо – Седемте рилски езера, Урдините, Мусаленските
(Сн. 4), Якорудските, Рибни езера, Мальовишки,
Еленски и други.
В Рила се намират още и по-малко известните
Вапски,
Грънчарски,
Джендемски,
Казанчалски,
Манастирски, Маричини, Ропалишки, Чернополянски
езера и др. Някои от тях като Паничище в Северозападна
Рила са с тектонски произход, образувани при
потъването на части от земната повърхност по разседи и
флексури.
Седемте рилски езера е група езера с ледников
произход, разположена в планината Рила. Това е найпосещаваната от туристи езерна група в България, част
от Стоте национални туристически обекта. Езерата се
намират в Дамгския дял на Северозападна Рила и са
разположени между 2100 и 2500 m н.в. Те са
разположени стъпаловидно – вдлъбнатини по склона на
планината, като отделните езера са свързани помежду си
чрез малки поточета. При преминаването на водата по

тези поточета са образувани малки водоскоци и
водопади. Името на всяко от Седемте рилски езера има
връзка със специфични външни особености на даденото
езеро (сн. 2).
Минералните води в Рила са свързани предимно
с дълбоките разломни структури на земната кора. В
подножието на планината извират горещи минерални
извори, най-известният от които се намира в Сапарева
баня. Водата изскача във вид на гейзер с максимална
температура от 103,5 °С. Това е най-горещият извор у
нас и единственият гейзер на Балканите.
Районът на Костенец е богат на минерални
извори с температура 47 – 73 °С. Водите тук са слабо
минерализирани, с малко количество радон и много
ниска твърдост. Изворите са били известни още в
древността, запазени са останки от римски бани и
балнеологични съоръжения.
На територията на община Самоков през 1932 г. е
каптиран термоминералният извор "Белчин бани", чиято
вода излиза с температура от 37 °С и дебит 8 l/s
Край с. Ярлово са установени субтермални води,
а в долината на р. Палакария има перспективи за
откриване на минерални води.
Високопланинският пояс на Рила се отличава с
относително по-голяма водоносност, която се обуславя
от дълбоко разчленения релеф, гъстотата на речнодолинната мрежа, големите валежни количества,
поддържащи висок коефициент на инфилтрация,
ниското изпарение, продължителното снеготопене,
многобройните ледникови циркуси и езера и торфените
покривки по високите била. Подземните води са главно
пукнатинни. Най-големи количества се акумулират в
гранитите и гранитоидните тела, където се събират

студени води с активна циркулация, а в по-дълбоките
зони – термоминерални находища. Пукнатинните води
се дренират от множество малки и големи извори с
дебит до 15 – 20 l/s, които от своя страна дават начало на
множество реки, рекички и потоци. В долините на
реките Дупнишка Бистрица, Санданска Бистрица,
Манастирска, Отовица, Осеновска и други, както и в
езерните циркуси, се намират студени извори с голям
дебит. В двата големи гранитни плутона в Западна Рила
с обща площ около 220 km2 естественият воден ресурс се
оценява на около 460 l/s. Високопланинските води са
ултрапресни и пресни с минимална минерализация и
незначителна твърдост. По химичен състав те са
обикновено хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви или
калциеви. Изворните води във високите дялове на
планината се отличават и с ниските температури, дори
през лятото се срещат извори с температура около 1 – 2
°C. Добри водни акумулатори са и дебелите торфени
покривки върху билните заравнености.
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МАНАСТИРИТЕ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ –
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕЛИГИОЗЕН
ТУРИЗЪМ
Николинка Станчева5
Почти от зараждането на цивилизацията и
античността хората извършват целенасочени пътувания
към обекти, които имат религиозно и културно значение
както за обществото така и за отделния индивид. Целта
на тези пътувания е била опознаване на бога със сърцето
и с ума си. Религиозния туризъм е може би една от найдревните познати форми на туризма. Той може да бъде и
определен като „помощник‖ на развитието на
хотелиерството, тъй като от древни времена
страноприемниците и хановете са градили своето
развитие,
именно
благодарение
на
стотиците
поклонници използващи услугите им. С развитието на
религиозния туризъм възникват все повече места за
настаняване и хранене по установеният религиозен
маршрут.
Въпреки, че този вид пътувания съществуват от
векове, те получават признание у нас едва през
последните 30-40 години. Обект на този вид туризъм е
посещението на религиозни центрове, обекти и събития.
Този вид туризъм в днешни дни в България може да
5

Николинка Станчева е студентка IV курс, спец. История и
география. Материалът е написан в резултат на теренна географска
практика през периода 11-14 април, 2013 г. по маршрут: Шумен –
В.Търново – Ботевград – Враца – Леденика – Клисурски манастир –
Берковица – Чипровци – Чипровски манастир – Белоградчишки
скали – Магурата – Видин – Бабини видини кули – Брегово – устие
на река Тимок – Лъкатнишки (Осиковски, Милановски) скали - ман.
Седемте Престола –- Шумен

бъде определен като консумация на религиозни
ценности. Посещенията в подобен род обекти е с цел
възприемане на цялостната атмосфера и духовно
изживяване. Обект на внимание са архитектурата и
църковното изкуство, тоест материалните проявления на
религиозното учение. Характерните особености на
иконописта и приложното изкуство в религиозните
обекти са в състояние да допринесат за определено
вътрешно усещане при посещението на мирянина и
неговото докосване с бога.
Развитието на религиозния туризъм изисква
организаторите на туристическата дейност на
национално ниво да бъдат запознати с подбудите на
туриста, за да му предоставят най-добрия „продукт‖ .
По този начин ще се повиши качеството на
предлаганата услуга, както и удовлетвореността на
клиента.
Днес на територията на страната са останали 160
действащи манастира, като част от тях са включени в
списъка на ЮНЕСКО. Сред тях са и вълнуващите
Скални манастири – издълбани в отвесни скали и са
символ на силата и волята на българския дух за
оцеляване в тежки времена.
Разположен в местността Алботин в дефилето на
полупланинската част на Видинския край по течението
на река Рабровска, Алботинския скален манастир е един
от върховете на духа и символ на непоколебима вяра.
От славната с своето историческо минало местност,
днес са останали само зеещите в скалите пещери и
купища опушени камъни, покрити с булото на
забравата.

Манастири във Видински регион

Наименованието на манастира идва от
изчезнало село със същото име, което е споменато в
регистъра на Видинската кааза от 1560г. Скалната
обител е изградена в скалата от северната страна на
реката. Използвани са естествени пещери, в които
допълнително са издълбани помещения и пристроени
външни фасади. Манастирската църква е издълбана в
най-вътрешната част на скалата и е ориентирана според
изискванията на канона. Манастирът е бил действащ
през XIVв. Понастоящем той е запустял и
нефункциониращ.

Алботински скален манастир

Брусарският
манастир
е
разположен
в
околностите на град Брусарци на брега на река
Нечинска бара. Според преданията манастирът е
възникнал в римско време и е бил местен три пъти
докато достигне това положение. Разказва се история за
това, че манастирското аязмо притежавало целебна сила
и, че благодарение на нея е прогледнало детето на богат
турчин. От благодарност той дарил златно имане, което
било заровено в основите на манастира.

Брусарски манастир "Св. Архангел Михаил"

По-късно обаче това злато става причина за
набези на иманяри.
Понастоящем манастира е
периодично действащ и за него се грижи само един
свещеник. Много от красивите икони са били ограбени
и единствено прекрасните стенописи са останали. Върху
тях обаче лошите атмосферни условия са оставили своя
отпечатък, който разваля и прекрасното усещане което
стенописите биха оставили у всеки посетител.
Добридолският манастир е разположен близо до с.
Добридол. Манастирът се намира в живописна местност
на дълбок дол, покрит с гъста и разнообразна
растителност и обитаван от богат животински свят.
Манастирският дол с обширната си гора векове наред
дарявал жителите на близкото селище с щедри блага
именно за това се нарича „Добри дол‖ – име дадено в
знак на благодарност. Манастирът е основан през
средновековието, като в края на ХVІІІ в. е бил

опожарен. Понастоящем манастирът е действащ и
разполага с подходяща база, която да осигури
нормалното
провеждане
на
семинари
и
квалификационни курсове. Именно за това манастирът е
предпочитана туристическа дестинация. Преживяването
е неописуемо, а красотата на местността със сигурност
не трябва да бъде пренебрегвана.
Манастирът се намира в живописна местност 2 km
от село Извор и на 40 km от гр. Видин. Легендата
разказва, че Изворският манастир е основан през XII в.
от руския княз Извор Таворски. След падането на
Видинското царство, манастирът е ограбен и разрушен
от турците, монасите били избити, а останалите живи
напуснали манастира и той запустял. Понастоящем
Изворският девически манастир е действащ с монаси. И
до днес Изворският манастир си остава едно чудно
кътче, където всеки може да окъпе душата си в свежата
девственост на буйната природа и да слее сърце и мисъл
в мистиката на молитвения дом.
Манастирът е разположен край река Врещица.
Намира се на 4 km от Бързия и на 28 km от град Враца.
Той е четвъртият по големина манастир в България и е
бил център за духовен живот още по времето на Втората
българска държава – 1240 г. Манастирът не само е
опианяващ със своята масивна постройка, но и със
сигурност крие в себе си свят пълен с мир и светлина. В
светата обител има иконописно ателие, в което
сестринство изографисва икони по традицията на
древната Охридска школа. В момента клисурският
манастир "Св. Св. Кирил и Методий" е действащ
девически манастир.

Клисурски манастир "Св. Св. Кирил и Методий"

Лопушански манастир "Св. Йоан Предтеча"

Лопушанския манастир е разположен в
чипровския дял на Стара планина в долината на река
Дългоделска Огоста, , между селата Помеждин, Меляне
и Георги Дамяново. Интересно е, че в манастира се

съхранява чудотворна икона на Света Богородица поклонници твърдят, че навеждайки се над нея, се
виждат как текат вадички с миро. Друга голяма ценност
е иконата на Иисус Христос, чийто поглед следва
посетителите, където и да се намират в църквата. На
мястото на сегашния Лопушански манастир "Св. Йоан
Предтеча" някога е имало друг, построен още през
Второто българско царство. До момента той е действащ
мъжки манастир, а в него се предлага и настаняване.
Посещението му със сигурност крие много приятни
духовни преживявания, които могат да бъдат усетени на
много малко подобни места.

Раковишки манастир "Св. Троица"

Разположен в Западна Стара планина под връх
Черноглав, на около 4 km от с. Раковица и на 50 km от
Видин, Раковишкият манастир "Св. Троица" е основан

през средновековието, като единствената сграда оцеляла
от тогава е църквата. По време на комунистическия
режим в самия Раковишки манастир разполагат
граничната застава. Варосали стените на старата църква,
за да скрият стенописите и я превърнали в конюшна.
По-късно благодарение усилията на тогавашния викарен
епископ на Видин, Църквата си връща манастира,с
цената на няколко декара манастирска земя. До момента
манастирът е действащ – представлява комплекс от две
църкви, жилищни и стопански сгради, а неговия игумен
прави всичко по силите си за възродяването на
обителта.
Разположен в подножието на Язова планина
(част от Западна Стара планина) в долината на
Чипровската река на 6 km от град Чипровци и на 30 km
западно от Монтана, манастирът само при пръв поглед е
в състояние да те отведе в една духовна висота.
Вътрешните стени са гладко измазани с вар и не личи,
че някога по тях е имало изрисувани стенописи.
Западната стена е изписана с образите на архангелите
Михаил и Гавриил. Манастирът е бил построен от
българските католици през XX в. и през периода на
своето съществуване са били разрушавани и
възстановявани многократно. До момента Чипровският
манастир е постоянно действащ и представлява
комплекс от църква, два параклиса, триетажна кулакамбанария, жилищни и стопански сгради. Като цяло
манастирът е място, което заслужава да бъде посетено
именно заради невероятната си история и изживяването,
което предлага.
Долнобешовския манастир се намира близо до
село Долна Бешовица, на 40 km от град Враца. Малката
еднокорабна и едноапсидна каменна постройка се крие

между буйна и зелена растителност. Стенописите са
ценни, а особено внимание трябва да се обърне и на
образите на „Св. Св. Кирил и Методий‖, които са едни
от най-старите рисувани в България. Вътре са запазени
и четири икони сътворени от Захари Зограф, които са
ценни образци на националното ни изобразително
изкуство. Първоначално манастира възниква като
болярска църква по времето на Втората българска
държава, а по-късно се обособява като манастирски
комплекс. До 1980 г. манастирът е обитаван и
поддържан от последната му игуменка – Параскева. В
момента прекрасното кътче, е изоставено и тъне в
забрава. За голямо съжаление манастирът не е
поддържан и е в много лошо състояние.

Струпецки манастир "Св. Пророк Илия"

Разположен в Искърското дефиле близо до сели
Струпец, на 20км. от град Мездра и на 35км. от град
Враца, Струпецкият манастир веднага ще ви заплени с
триетажна сграда, дълга близо 55м. Уникалните му
стенописи ще ви пренесат в един божествен свят на
изкуството в синхрон с вярата. Манастирът е основан по

времето на Второто българско царство, като е бил
известен с името „Тържишки‖, тъй като някога в
околността му е имало пазар. „Св. пророк Илия‖ е
действащ мъжки манастир, който предлага настаняване
и представлява комплекс от внушителна триетажна
жилищна сграда, две църкви, красива чешма и
стопански постройки. Можем да заключим, че
манастира предлага прекрасни условия за посещение и
със сигурност там може да се изживее едно докосване с
чистата същност на вярата.

Осеновлашки манастир "Св. Богородица"
(7-те престола)

Първото което ще забележим при посещение на
Осеновлашкия манастир са високите каменни зидове
ограждащи църквата, камбанарията и двете жилищни
сгради. Разположен в дефилето на река Габровица
манастирът
е
една
изключително
красива
забележителност, опияняваща със своята уникална
архитектура. Дворът има отлично поддържана градина

пълна с много цветя, цъфтящи храсти и стари дървета.
Най-ранните
сведения
за
съществуването
на
Осеновлашкия
манастир
са
в
преписка
от
четириевангелие, датираща от 1511 г. и в един
служебник от 1554 г. Понастоящем Осеновлашкият
манастир е функциониращ и посреща гости, може да се
каже,че със сигурност посещението на това удивително
място няма да е загубено време.

Черепишки манастир "Успение Богородично"

Черепишкият
манастир
"Успение
Богородично" е разположен в Искърското дефиле в
северните склонове на Стара планина на брега на река
Искър. Сградата е еднокорабна и цялата е покрита със
уникални стенописи, които обаче са понесли тежкото
влияние на околната среда и са почти разрушени.
Посетителите могат да намерят добър прием и със
сигурност ще бъдат охотно развеждани от духовниците.
Божествената природа на Черпиш е едно уникално по
себе си място, което със сигурност трябва да бъде

посетено. Възникването на Черепишкия манастир е
свързано с историята на средновековния "Коритен град"
съществувал в близката местност "Ритлите". Днес
манастирът е обитаван от монаси.
Като цяло може да се заключи, че религиозния
туризъм в Северозападна България е едва в началото на
своето развитие. Трябва да се извърви трудния път за
диверсифициране на националния туристически
продукт в направление религиозни посещения и услуги.
Трябва да бъдат предприети редица централизирани и
децентрализирани мерки за адаптиране и организация
на процесите, в това число нормативни регулации,
поръчкови специализирани изследвания, публичночастни партньорства и други.
Литература:
1. Алексиев, Д. 2008. Най-известните чудотворни
икони в България, С.;
2. Богданов, И. 1971. Български твърдини, изд.
Народна просвета, С.;
3. Манастирите в България, 2011, изд. Панорама
груп, С.;
4. Трифонова, Й. Н. Русева, С. Петрова. 2011.
Чудотворни икони, манастири и лековити места, изд.
Милениум

БЕЛАСИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛИЩА
Милен Пенерлиев6, Веселин Петков
Беласица е едно от последните „бели петна‖ по
картата на България. „Освободена‖ за масови посещения
едва след 2007 година тя все още предлага автентичност,
изненада и нови емоции на всеки турист и любител на
природата. Така държавните граници между нашата
страна и Републиките Гърция и Македония не са
разделителна линия, а по-скоро спомен от миналото. В
социално-икономическата характеристика на Беласица
планина следва да се имат впредвид и някои
исторически предпоставки. В дефилетата, които
образува, се оформя естествена транспортна връзка
посока изток-запад и север-юг. Не бива да забравяме
онази покъртителна картина от 1014 година, когато в
клисурата при с. Ключ войските на цар Калоян биват
разбити и пленени от император Василий II. 14 хиляди
войни са ослепени и българската войска е практически
унищожена. При Рупите се е развивал един от найважните за Римската империя градове - Хераклея
Синтика. Това са исторически предпоставки за
развитието днес на културно-познавателния и
образователен туризъм в обсега на Беласица.
Планината днес обединява, а не разделя трите
държави на чиято територия се намира: България,
Гърция и Македония. Селищата, разположени в
подножието й, са уникални по своя бит, архитектура и
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минало. В голяма степен те са свързани с българската
история. Няка направим едно мислено пътешествие из
някои от тях...
В българските селища в подножитето на Беласица
има няколко обединияващи стопански дейности. В
минало в повечето от тях обработката на дърво е бил
водещ поминък. Майсторите вретенари и копанари
използвали като най-пригоден за работа материала от
липа, а също топола, бук, върба, елха. От тях
вретенарите правели вретена за предене, чекръчни
вретена, прешлени. Копанарите произвеждали различни
видове лъжици, бъркалки, копанки, корита, нощви за
хляб. Кацарството е друг добре застъпен занаят, при
който се обработва дървен материал от кестен, черница
и дъб. Използван е за направа на каци за сланина, за
вино и джибри, за туршии; буколи; бучки за биене на
масло; кутии за пренос на вода; точилки, кросна за
станове и др.
Самарджийството е бил един от най-развитите
занаяти, просъществувал и до днес. Това се дължало на
голямото търсене на самари, тъй като района има
планински характер и се използвали товарни животни.
Използвали се местно дърво и кожи.
Всяко село или няколко близки малки села са
имали ковач, който изработва брадваро-ковашките
произведения, необходими за ежедневния бит на
населението. Той поддържа и железния земеделски
инвентар. На гърба на изработените селскостопански
инструменти се изсичат инициалите на собственика или
тези на ковача, като до тях се изписва и буквата "к" –
означаваща "ковач".
Макар
да
изпитва
трудни
времена,
производството на мед в региона е съществен поминък.

Благодарение на вълшебните си лечебни сили
производството на пчелен мед се е съхранило и до днес.
В миналото за жилища на пчелите приготвяли
примитивни кошери, наричани тръвни, или пък кошери
от сковани дъски. Изплетените кошери (от върбови
пръчки, наричани пофит) от външната и от вътрешната
страна се измазвали с говежди тор. Отгоре на тръвните
слагали ръжено снопче, наричано вик – против
измръзване, горещина и влага. Пчелите хващали в нови
или в стари кошери, като ги подмамват с маточина.
Тръвните кошери се поставят на дъски или в повечето
случаи на камък в скалите.
Кестеновият мед е един от уникалните продукти
на Беласица. Той има има много тъмен цвят, аромат на
кестенов цвят, във вид на течна консистенция и с леко
горчив вкус. Кристализира бавно, като първоначално
добива маслен вид, след което преминава в едри
кристали.
Пътуването ни естествено преминава в областта
на Подгорието.
Подгорие (наричано още Подгория или Подгор)
е географска област в северното подножие на Беласица,
днес
разположена
на
териториите
на България и Република Македония
Днес можем да се любуваме на старата запазена
архитектура още от турско време в село Ръждак. Къщите
са строени с типичния керпич, слама и пръчки. В тях
след оттглянето на турците са нанасят емигранти от
Беломорска Тракия. Запазени са и до днес, ведно с
новата, съвременна махала на селото. Днес то наброява
260 жители.
Село Беласица е едно от малкото, в които днес
все още се произвежда сусамово масло. То е едно от

големите в региона, с близо 1100 души население през
2013 г. Тук през 1872 година е открито първото училище
в петричкия край. По интересен начин празнуват тук
Гергьовден. Празненствата продължават цял ден като
още на 5 май през ноща те започват край местността
Чуката.
Село Коларово. Разположено е в непосредствена
близост до границата с Гърция и на около 10 километра
западно от общинския център Петрич. Южно от селото е
прохода Демир капия (Железни врата), който в миналото
е свързвал селата от двете страни на Беласица. В
съседство са разположени селата Беласица и Самуилово.
Някога общински център (след 1943 г.) това село умело
съчетава селския с градския начин на живот. След 2008
година в него се помещава Дирекцията на природен парк
„Беласица‖. Най-известен културно-исторически обект е
селищната могила „Дюлгерска нива‖ - древен център на
селищна общност датирана от 4 хил. год. пр.н.е.
Село Скрът е разположено почти там, където се
сливат границите на България, Гърция и Македония. В
подножието на вр. Вейката. Според известният
български археолог Богдан Филов, посетил Петричкия
край през есента на 1915 година, етимологията на името
Скрът се извежда от думата скръб и се свързва с
традичните
последици
от битката
при
Беласица през 1014 година
и
ослепяването
на самуиловите войни.
Интересни са кукерските игри през първите три
дни на януари през всяка година (т.нар. Станчинарски
игри7). Интересна е архитектурата на селото. Все още
има запазени образци от т.нар. огражденско-малашевска
къща. Това са двукатни къщи, с носещи каменни стени и
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в двата етажа. Чардакът е отворен към двора, изграден
от масивно дърво на голяма площ. Населението през
2013 г. наброява 1037 души.
Преминавайки в Македония, веднага влизаме в
Ново село. Свързано изцяло с българската история.
През XIX в. Ново село е чисто българско селище в
границите на Османската империя. Първото училище в
него е отворено в 1866 година в къщата на рода
Панзиевци в резултат на усилията на видния новоселец
Димчо Хаджипенев. По-късно училището, в което се
преподало на български, било изместено в къщата на
Гозевци, а още по-късно в така наречения Попски дом.
Едва през 1936 година е изградена самостоятелна
училищна сграда с парични средства и доброволен труд
на новоселци. Светиня, която не бива да забравяме е
българското военно гробище, в което са погребани 71
военнослужещи
загинали
през Балканската, Междусъюзническата
и Първата
световна война. Те са служили предимно във Втора
пехотна тракийска дивизия и Единадесета пехотна
македонска дивизия. Повечето от войниците са родом от
различни части на днешна България. Гробището е
оградено с каменна ограда. Над гробовете са поставени
еднакви кръстове с изобразен кръст за храброст. В
централната част е издигнат общ паметник от камък с
изсечен кръст за храброст и надпис „Българио, за тебе
тѣ умрѣха―. Обновено е през 2006 година.
Веднага след Ново село можем да посетим село
Мокриево. Можем да го направим на 14 януари всяка
година. Тогава са зрелищните Станчинарски (кукерски)
игри. Това отново доказва общото културно наследство
на Подгорието. Днес селото е с не повече от 1200
жители. През XIX в. то е със смесено население. В

„Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и
Салоника―, издадена в Константинопол в 1878 г. и
отразяваща статистиката на мъжкото население
от 1873, Мокриево е посочено като село с 60
домакинства, като жителите му са 198 българи и
36 мюсюлмани.
Според
статистиката
на Васил
Кънчов8 от 1900 г. Мокриево е населявано от 1880
жители, от които 900 българи християни и 980 турци.
Град Струмица е най-голямото населено място в
региона. Има население над 35 хил. души. Тук много
популярен е Тивериополския манастир „Св. 15
тивериополски мъченици‖. Всъщност Тивериопол е
старото римско има на Струмица. Днес той е част от
европейските фестивални градове и е известен с
ежегодните си карнавали. Отново град, тясно свързан с
българската история. Поради ограничения обем на този
материал можем да приведем само следното
доказателство:
В 1856-1857 година Панайотис
Арвантинос пише за Струмица:
„Струмица - град, който лежи в пределите на
Македония, между Радовиш и Вардар, наричан някога
Тивериопол, сега с население от 3000 души от български
род с митрополит, някога епископ под Охридската
архиепископия”.
Много близко, само на 12 km от струмица е село
Банско. Намира се в подножието на Беласица, в областта
Подгорие. Посещаваме го не за друго, а поради факта, че
тук има минерален извор и римски терми, а известността
му излиза отвъд пределите на страната. В рамките на
селото е балнеоложкия курорт Баня Банско. Интересен
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обект за посещение е манастира „Св. 40 севастийски
маченици‖, който е сравнително нов, от 2001 г.
Интересно е да се види заниманието на монасите, които
плетат броеници или пък работят в църковната
печатница. Селото е съвързано с българската история.
Тук през 1905 година е открито българско училище за
децата на над 160 българи, живеещи тук.
След Междусъюзническата война в 1913 г. селото
остава в България. Според Димитър Гаджанов9 в 1916
година в Банско живеят 407 турци, а останалите жители
на селото са българи. Днес жителите са над 2 хиляди.
В гръцка територия, подножието на планината
Беласица (гръцки: Белес, Керкини) се нарича Пороя
(Поройско). Едно от най-добрите места за селски и еко
туризъм от тази страна на Беласица е село Като Пороя
(Долни порой).
През 1891 година Васил
Кънчов10 посещава
Демирхисарско и оставя интересни бележки за Долни
Порой:
„Това село лежи на четвърт час далеко от Горни Порой, на
пътя, който води от Серското поле за Поленинската
котловина. Има около 320 къщи, от които 120 са български и
200 турски, с 1750 жители. Селото е забележително, че в
него става много голям пазар сякоя неделя, затова има
ханове и чаршийка. То ще бъде важна станция на
новопроектирания железен път Сяр — Солун и като се
съедини с Горни Порой, ще стане един хубав градец в
живописните поли на Беласица планина. Българско училище в
9
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Долни Порой се отворило в 1870 г. и досега следва с успех.
Има 4 отделения с около 45—50 ученици и един учител,
комуто се плаща много хубаво. В църквата се пее отдавна
по славянски. Поминъкът на населението е, както в Г. Порой.
Долнопоройските турци са много горделиви и пакостници.
Между тях има богати бейове с големи чифлици. Често
пъти правят произволи над християните. В последно време
малко са поомекнали.

По време на Междусъюзническата война на 9
юли 1913 година Долни Порой е опожарено от гръцките
войски. След войната по силата на Букурещкия договор,
селото остава в пределите на Гърция. Голяма част от
българското население се изселва в България, като се
установява предимно в град Петрич и региона. Днес
наброява малко над 600 жители.
Село Ано Пороя (Горни Порой) е също така с
българско минало и типична за областта архитектура в
запазена изцяло махала. Живеят около 1000 души.
Спазват обичая на Коледуването11.
Село Вирония (някога Хаджи Бейлик) е
разположено в близост до езерото Керкини, в
подножието на Беласица. Видимо е от вр. Конгур или вр.
Радомир от българска територия. Основният поминък на
чисто българското някога селище е било дърводобив и
животновъдство. Функционирало е българско училище.
Интересен обект за посещение е аквариума. В него са
показани над 30 водни обитатели на езерото Керкини и
река Струма, както и различни други екзотични риби.
Над селото, като част от екстремен маршрут може да се
11

Няколко месеца по-късно, по време на научна експедиция в
Северна Добруджа посещаваме село Еникой. Интервюираме
Михаил, емигрирал от село Горни Порой. Разказва ни за него с
доказателства за българският му характер.

посети църквата „Св. Георги и Св. Пророк Илия‖, както
и красив подопад в Беласица.
Пътуването ни в различните географски посоки,
но все около Беласица планина и на територията на три
държави може да продължи и още. Ще се натъкваме все
на села с полъх от историческото минало на България.
Виждаме, че планината е била концентриран израз на
българската духовност. Днес, вече след годините на
разделение, тя отново може да изпълни своята
обединяваща, а не разделяща роля.
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МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ В РИЛА –
УСЛОВИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА БАЛНЕОЛОЖКИ
ТУРИЗЪМ
Ивалена Георгиева, Георги Георгиев12
Българските земи още от най-дълбока древност са
били известни с лечебните свойства на минералните си
води. Лековитото въздействие на минаралните води е
било открито и усвоено още от траките, римляните и
древните гърци. Свидетелство за това са останките от
грандиозни древнотракийски, римски и с друг произход
съоръжения, които са служели за водолечебни цели.
България се нарежда след Испания с най-много
минерални извори в света (Penerliev, Stankova, 2013).
Балнеоложкият туризъм представлява една от
алтернативните форми на туризъм развити в България.
Негово основно предимство пред различните видове
масов туризъм (морски и зимен – скитуризъм) е, че може
да бъде упражняван целогодишно.
Развитието на балнеоложкия туризъм в световен
мащаб бележи ръст, докато в България темповете на
неговото развитие са по-бавни, но с трайна положителна
тенденция.
В настоящата статия се разглеждат преди всичко
природните ресурси на Рила планина за развитието на
този вид алтернативен туризъм.
12
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Минералните води са подземни води, продукт на
геоложки, хидрогеоложки, геологохимични, геофизични
и микробиологични процеси и условия. Тези процеси са
се развивали на голяма дълбочина под земната
повърност, в условията на висока температура и
налягане, при липсата на въздух и светлина. Тези води
съдържат минерални вещества в определено количество
и съотношение. Притежават свойства и качества, които
имат активно биологично действие. Съдържат газове
като въглероден диоксид, сероводород, радон и други,
които имат доказан физиологичен ефект. От друга
страна тези води притежават висока температура,
постоянен дебит, непроменлив състав и свойства, което
ги прави подходящи за развитието на балнеоложки
туризъм.
Минералните води, които съдържат в повишени
концентрации едини или други минерални компоненти и
газове и притежават свойства, които оказват
физиологично въздействие върху човешкия организъм се
нар. лечебни.
Нашата страна е изключително богата на лечебни
минерални извори. Официално в България са обявени
102 балнеолечебни и климатични курорта, от които 32 са
с национално значение, а останалите с местно (Penerliev,
Stankova, 2013). Националните балнеоложки курортни
центрове в Рила планина са Сапарева баня, Самоков,
Долна баня, Костенец, Момин проход, Разлог и др.
Това неизчерпаемо водно богатство представлява
едно от преимуществата на българия пред останалите
дестинации за развитие на балнеоложки туризъм.
Термоминералните води имат почти повсеместно
разпространение в страната. Тяхното разпространение,
произход, дебит, степен на минерализация и химичен

състав са в зависимост от твърде сложната тектоника и
голямото разнообразие на вместващите ги скали.
Балнеоложкият туризъм в България, е начин за
усвояване на значителни ресурси, като горещи, топли
и студени минерални източници, лечебна кал, на
които страната е изключително богата. В днешно
време България притежава хидротермични ресурси,
уникални по своето сьдържание и известни със своите
лечебни свойства. Климатът е здравословен и има
лечебен ефект в определени региони от страната.
Минералните води в Рила са свързани предимно
с дълбоките разломни структури на земната кора, в
подножието на планината извират горещи минерални
извори в Разлог, Долна баня, Белчин бани, Костенец и
най-известният сред тях се намира в Сапарева баня.
Повечето минерални извори са локализирани в
подножието на Рила планина. Силата на минералната
вода, в съчетание със здравословен климат, се използват
за лечение, възстановяване и профилактика на различни
видове заболявания.
Минералните води на Рила притежават различни
характеристики. Едни от тях са флуорни (Сапарева баня),
други са радиоактивни и радонови (Момин проход,
Костенец, Пчелин, Долна баня), трети – сероводородни
(Сапарева баня) и др.
Сапарева баня е удивително и хубаво място в
България, което е разположено в Рила. Градчето е
отличен Спа курорт и рехабилитационен център,
известно е с това, че в него се намира единственият
гейзер в страната, чиято температура на водата
достига 103 градуса. Той е символа на града.
Парещата струя, която излиза от недрата на земята,
привлича погледите на всички посетители (Сн. 1 и 2).

В близост до природният феномен, а именно
гейзерът в Сапарева баня са разположени и лечебните
заведения, където успешно се лекуват заболявания на
опорно-двигателния апарат, нервната система, остри
хронични заболявания. Именно от Сапарева баня
тръгва един от най-прочутите туристически маршрути
в Рила – Сапарева баня – Паничище – Скакавица –
Седемте рилски езера и Рилския манастир.
Костенец е град разположен в североизточното
подножие на Рила. Характерното за него е богатството
на минерални извори в района с температура 47 – 73º С.
Водите тук са слабо минерализирани, а изворите са
известни още в древността, запазени са останки от
римски бани и балнеологични съоръжения.
Момин проход е балнеоложки курорт с
национално значение. Известен е с деветте си минерални
извора, с температура на водата 56° С, и радиоактивност,
втора в България след Нареченски бани, трета в Европа и
25-та в света. Водата в Момин проход облекчава и
лекува заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата,
нервната и храносмилателната системи, както и
проблеми на метаболизма на веществата и различни
алергии.
Минералните извори в Момин проход са
съществували като център на старо тракийско селище на
серди и беси. Използвани са от римляните през епохата
на императорите.
През далечната 1576 г. курорът е наричан
Солудервент, което означава Воден проход или Проход
на водите. Наричан е още още Момина клисура (на
легендата за отбраната на прохода от девойки) и Момина
баня (на поверието за появата на нимфи-моми в

радиоактивните изпарения). От 1939 г. курортът носи
името Момин проход.
Село Белчински бани се намира в планински
район. Разположено е в живописната долина между
планините Рила, Верила, Витоша и Плана планина.
Местните го наричат още Белчин бани и Белчин баня. То
се намира в Община Самоков, Софийска област на около
15 кm от Самоков. В курорта има термални води — 41º
C, с доказани лечебни и профилактични въздействия
върху опорно-двигателна система и кожните дерматити.
Голямо богатство на Долна баня са минералните
извори. Водата в тях е слабоминерализирана, алкална,
радиоактивна. В границите на Долнобанската котловина
се намира един от най-мощните и интересни термоводни
басейни в Рило-Родопската област и Средногорието.
През 1700 г. са построени две сгради около минералните
извори в горната част на котловината. Едната била
изградена върху римски основи и днес е известна като
„Римската баня―, другата е запазена като женско
отделение на днешната хигиенна баня.
Геотермалният извор е с дебит 17 l/s, като има
неразкрит потенциал. Началната температура е 62-65° С.
Водите са подходящи за лечение и профилактика на
заболявания
на
опорно-двигателния
апарат
и
посттравматични състояния, дихателната и нервната
системи, гинекологични и кожни заболявания, вторични
анемии, проблеми с обмяната на веществата, както и за
питейно приложение, но само за профилактика на
кариес, поради високото съдържание на флуор.
Другият минерален извор е в местността ―Бялата
вода‖ на 2,5 km югозападно от града, с дебит 1 l/s и
температура 26° С. Водата в него е хипотермална,
слабоминерализирана,
сулфатно-натриева,
без

санитарно-микробиологични признаци на замърсявания.
Използва
за
питейно
балнеолечение
и
балнеопрофилактика.
Туризмът е ефективен способ за използване на
минералните води. България разполага с аткрактивни
природни и биоклиматични условия, с разнообразни
термални и минерални води, лечебни суровини. Всички
те дават идеална възможност и са изключително добра
предпоставка за развитието на балнеоложки туризъм. В
една голяма степен уникалните лечебни качества на
българските минерални води и калонаходищата нямат
еквиваленти и аналогии на стария континент.
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БЪЛГАРСКИ МАРШРУТИ В СЕВЕРНА
ДОБРУДЖА
Веселин Петков13
През периода 2011-2013 г. участвах в поредица от
пътувания в Северна Добруджа като част от научни
географски експедиции. Основна част от пътуванията
бяха свързани с изучаване на миграционния процес в
Северна Добруджа през периода 1916-1940 год., както и
съвременното състояние на българския етнос в региона.
През тези пътувания се разкриха пред мен низ от обичаи,
случки, събития и хора, разкриващи българския облик и
българския дух на Северна Добруджа. Тук предлагам
кратко
мислено
пътешествие
сред
културноисторическите обекти, тясно свързани с българската
история. Горещо ви препоръчвам да направите своите
културни маршрути и да ги реализирате. И така ние
потегляме към обезбългарените земи на Северна
Добруджа.
Един от градовете който посетихме, беше град
Бабадаг. Градът се намира в югоизточна Румъния на
около 150 km от ГКПП Дуранкулак, и на около 40 km от
гр. Тулча. Знаем за него, че това е градът където са
живели най-много българи преди да се подпише
Краьовския договор. Днес това личи по типичните
добруджански къщи, които заемат цялата стара част на
града. Тук в този град през 1917-1918 са се провеждали
13

Веселин Петков, студент ІV курс, спец. „География и
биология”.
Материалът е резултат от двугодишни теренни
географски експедиции в Северна Добруджа с научен ръководител
доц. д-р Милен Пенерлиев.

годишни заседанията на Великия добруджански народен
събор. Тук, в Бабадашката планина през 19ти век е
действала четата на поп Харитон. Съвременният облик
на града не ни дава много информация за да си
представим как е изглеждал „по онова време‖, но все пак
си личи българският отпечатък. Има ред запазени
български къщи, (сн. 1) в които все още живеят хора, но
не и българи. Разпознаваме типичните добруджански
български къщи, които се различават много със своята
специфична архитектура. Старите българските къщи,
които разпознаваме са двуделни или триделни с чардаци
и приспи, с последователно разположени жилищни
помещения, дървени стълбове вместо колони, покрити
са в повечето случаи със старите турски керемиди, а не
както румънските постройки покрити с ламарина. Знаем
за старата българска църква в град Бабадаг, че е строена
през 19ти век и носи името „Св. Димитър‖. Нейният двор
е бил военно гробище, което малко след преселението е
било заличено. За жалост не успяваме да я посетим.
Попадаме на надпис в добро състояние, на който пише:
„И тук се пътниче поспри, и помен жалостен
стори, на тоз дето тук в мрачен ров, лежи Петър
Тодоров. У Шумен той се е родил, в Бабадаг се е
преселил и в 19-тата година на онзи свят премина - 6
март 1863 г.”
Като шуменци усещаме полъха на времето
свързан с радния ни край. Не знаем дали това е
отбелязано в други описания. Считаме, че трябва да го
направим обществено достояние.

Стара добруджанска къща в гр. Бабадаг

Второто населено място, на което спираме е село
Михаил Когълничано или извесно в историята като
Еникьой. Село Еникьой се намира в Северна Добруджа
на 20 km на юг от град Тулча и на 18 km от град Бабадаг.
Най-емблематичното, което знаем за това село, е че тук е
живял революционера и националният ни български
герой Васил Левски. Запазена e къщата, в която е живял
Апостола. Молим сега живеещите в нея да ни пуснат
вътре. Отзовават се и са гостоприемни. Изцяло е
запазена, дори приспата, на която е почивал Апостола.
В близост до къщата на Левски се намира и
българската църквата ‖Св. св. Кирил и Методий‖. Тук
Левски през периода 1866 – 1867 г. е пял църковни
песни. Днес църквата е затворена и не успяваме да я
посетим, за да разгледаме. Тази църква е единственият
основен пазител на българския дух в това село. Знаем
също, че Васил Левски е бил и учител в Еникьой. В

църквата се пази уникална икона от времето на
Апостола.
Бързаме да се отправим към училището и да го
разгледаме. На входа му виждаме паметна плоча в чест
на Левски. Сложена е преди 3 години от родолюбивите
българи от село Белгун, Каварненско. Всъщност
училището, в което е преподавал Левски е малка
схлупена къща в страни от основната сграда.
Посещенията на българи по тази територия не са
случайни. Главното преселение на българи в селото
протича през 1829-1830 г. от Северна и Източна Тракия.
През 1940 год. местните жители са изселени в
българските села - Белгун и Септемврийци. Живеещите
там възрастни хора, казват, че често си идват, за да видят
родния си край и родните къщи на дедите си.
Град Тулча е атрактивна туристическа дестинация
заради делтата на Дунав. Знаем за града, че през XIXти и
на чалото на XXти век преобладаващото население е
било предимно българско. Също така знаем, че тук е
създадено първото българско училище в Добруджа като
в него са преподавали Сава Доброплодни, Тодор
Икономов и др. Тук през 1861 год. е сформиран
Тулчанският революционен комитет, в който вземат
участие Стефан Караджа, Панчо Досев и др. Минаваме
през центъра на Тулча и се запътваме към българската
църквата „Свети Георги‖. На входа на църквата все още
личът български надписи написани на кирилица „Тулча
1854 год. майя 20‖. От информационна табела
разбираме, че църквата е строена през 1854-1857 год.
Предимно е
изографисана от Зограф Софроний.
Виждаме в храма, че има имена изписани имена на
кирилица върху иконостаса. Това е още едно
доказателство за българско присъствие и дух. В двора на

църквата има български гроб, на които пише още на
кирилица. Знаем от историята, че румънските власти са
променяли дори надписите по гробовете с румънски
букви. Тук има изградена часовникова кула висока 27
метра. Дори и да минават покрай църквата метсните
румънци се спират и кръстят. Знаем за гр. Тулча също,
че тук е живял Стефан Караджа, но не успяваме да
намерим къшата за да я посетим. Разбираме, че на нея
има поставена дори паметна плоча.

Българската църква в град Тулча

Следващото емблематично българско място, на
което спираме е село Никулицел. Селото се намира на
около 30 km западно от гр. Тулча и на около 11 km
източно от Исакча. Знаем за селото, че тук отново има
българска църква и български военни гробища. За
църквата в селото научаваме, че това е най-старата
запазена църква в Северна Добруджа. Църквата е

строена през XVIII – XIX в., като почти e идентична
с Боянска черква. Виждаме, че църквата в момента е
недействаща, а разбираме, че стенописите от нея са
свалени и са отнесени в Букурещ. Носи името „Свети
Атанас Летни‖. Тук е мястото където Кан Аспарух
създава Дунавска България. Никулицел е центърът на
областта Онгъла. В покрайнините на селото се виждат
валовете, изградени от Аспаруховата армия. Друго
доказателство за българско присъствие в това село, е че
тук пред църквата са намерени 13 монети от времето на
цар Иван Александър. Търсиме и военнито гробище, но
не успяваме да го намерим и продължаваме нашата
експедиция.

Църквата „Св.Атанас Летни‖ в с. Никулицел

Следващият и последен обект на нашите теренни
проучвания в рамките на това пътуване е най- значимият
паметник на културата, в който е запазена българщината
- манастирът Кокош. Смята се, че името на манастира
идва от старата българска дума кокош, което значи петел
според някои учени. Манастира се намира на 6 km
северно от село Никулицел. Също така се смята, че
името му идва от дърворезбования кръст в двора на
манастира, където върху него има издялан петел. Това е
най-стария манастир запазен в Добруджа, строен е през
90те години на IXти век. Навсякъде в манастира има
следи от български надписи. Тук има надгробни плочи
на български войни – повечето от гр. Велики Преслав.
Архитектурата много прилича на тази на Рилския
манастир. Има аркоподобни елементи, типични за
българските манастири. Манастирът Кокош днес е
обитаван от румънски монаси. Жилищните постройки в
манастира са с типична българска архитектура. По
надгробните плочи в манастира четем предимно
български имена загнали тук. Успяваме да разчетем и
имената на селата от където са войниците - с. Могила, с.
Кочово, гр. Велики Преслав и др.

Манастира Кокош

Естествено, при други пътувания посещаваме и
други обекти. Срещаме се с българи в град Мангалия,
правим интервюта с едва двамината българи в село
Еникой. Снимаме обекти от българската културна памет.
Запазваме всичко, а в България тепърва ни чака още
работа по систематизиране и обработка на изходните
данни. За нас е важно българския дух да бъде запазен,
както и да запазим по-дълго време изградените през
краткия ни престой в Румъния нови запознанства и
приятелства.
Благодарим на Маргарита, бившият настоятел
на читалището в село Белгун за съдействието и
продължаващото ползотворно сътрудничество.
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КУЛТУРНИ ОБЕКТИ ПО
ДОЛИНАТА НА РЕКА ТУНДЖА
Гергана Христова14, Димитър Димитров
Град Елхово се намира в един красив по своята
природа граничен край в поречието на Долна Тунджа.
Градът е наследник на селище от времето на траките,
известно с името Орудица. При римляните то е пътна
станция и носи името Орудица ад бургун.
Следващите столетия славяните го наричат Яница.
При османското владичество носи имената Янджили и
Енидже Казълагач. Сегашното си име носи от 1925 г.
Красотата и богатството на етнографското наследство на
община Елхово и Странджанско – Сакарския край се
съхранява и популяризира чрез Етнографски музей в
град Елхово.Музеят е създаден през 1958 г., като в
сегашния си вид е от 1966 г. Във фонда на музея се
съхраняват близо 22 000 експоната, разпределени в
отделите „Земеделие и животновъдство―, „Жилище и
жилищна уредба―, „Транспорт,лов и риболов―, „Облекло
и накити―, „Тъкани и шивици―, „Традиционни занаяти―,
„Художествено народно творчество―. Той е разделен на
четири зали, като в първата са разположени данни за
населението на региона, автентичен снимков материал
на четници, както и медали, оръжия и документи
свързани с Руско – турската освободителна война.

14

Гергана Христова е студентка II курс, спец. „География и
Биология”; Димитър Димитров – студент II курс, спец.
„История и География”. Обектите са описани при теренна
географска практика в Странджа през 2012 година, както и при
лични посещения на авторите.

Интерес
предизвикват
надгробните
плочи
на
търговец и земеделец, както
и запазените „Майсторски
свиделства―
по
абаджийство. Запазени са
много автентични предмети
свързани с бита и поминъка
на местното население.
Представено е типично
огнище и кът за хранене на обикновеното българско

семейство.

Приоритет
в
основния музеен фонд по
отношение
на
технологията
на
изработка, неповторимост
и оригиналност, научна и
художествена
стойност
имат
експонатите
от
отделите „Облекло
и
накити― и „Тъкани и
шевици―, дело, както на
местното население, така
и на преселниците - българите от Одринска и
Беломорска Тракия. Местната елховска носия е еднаква
по кройка и стил, но различни по някои от елементите –
сърмата, газите и полите.
ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ „ДОЛНА ТОПЧИЯ“

Поддържан резерват „Долна Топчия― е разположен
в землището на град Елхово и се простира на територия
от 467,47 хектара. Лесно можем да стигнем до него с
разходка от центъра на Елхово до парковата пешеходна
зона на града. След като минем бетонения мост над
р.Тунджа започва началото на пътека, обозначена с
червена маркировка.

Мостът над р.Тунджа и екопътеката в резервата

Основна цел на защитената територия е
запазването на единственото естествено местообитание
на Колхидски фазан в Европа. Сред дивата растителност
могат да се наблюдават и колонии от чапли – сиви,
нощни, гривисти, малки и бели. Изградена е къща на
дърво за наблюдение на впечатляващите представители.
В по-голямата си част територията е покрита с вековни
лонгозни гори. От защитените видове, които са
включени в Червената книга на България се срещат
битанския синчец и блатното кокиче.

Лонгозна гора

Река Тунджа

ПАРОРИЙСКИ МАНАСТИР ДО С. ВОДЕН

На 35 km Югоизточно от град Елхово, в землището
на село Воден, се намират останките на манастир
„Св.Богородица―. Той е бил създаден през 1335 г. в
тогавашната област Парория, от където става известен
като Парорийски манастир. Създателят му е монах-аскет
Григорий Синаит. Макар да е съществувал само 15
години, Парорийската обител е била главно средище на
исихизма. От езотерична гледна точка се вярва, че
мястото на което е построен манастира има особена
енергия, която се дължи на комбинацията на пещерата
(където повечето исихисти са оставали сами с Бог) и
реката, която преминавала под хълма. От пещерата вее
хлад. До дъното му, на 14 m дълбочина, се слиза по
стълбище с 34 стъпала, прецизно издялани във
вулканичните скали. Около средата на стълбището е
второто ниво на пещерата. Една от стените му е иззидана
с фин тухлен градеж и хоросан. Дясно от най-долното

стъпало на стълбището започва много тесен и нисък
коридор, на чийто вход е иззидана арка. Сега този
коридор е недостъпен – след входа му има кладенец
дълбок около 14 m.

Долмени край село Голям Дервент

Едни от най-интересните находки от времето на
Древна Тракия в Елховско, определено са двата долмена
край село Голям Дервент.
Проучени са от експедиция
―Странджа― през 2005 г. и
2007
г.
Долмените
представляват съоръжения,
изградени
от
няколко
големи естествени камъка
или грубо обработени
каменни плочи, поставени
отвесно и покрити с друга
каменна плоча. Древните тракийски племена са ги
използвали за погребение на високопоставени
представители на племенната аристокрация. Входните
им плочи са богато украсени със сложни орнаменти,
съставени от спирали, меандри и други елементи.

Централно място в този релеф е заемало изображението
на лабрис – двуостра брадва. Цялата украса на долмена,
както и фактът, че
в гробната му
камера са открити
останки само на
един
човек,
позволява да се
предположи,
че
този
долмен
представлява найранната тракийска
владетелска гробница, откривана на територията на
Тракия.
МАНАСТИР „СВ. ТРОИЦА“, СЕЛО УСТРЕМ

На 25 км южно от град Елхово, в района на
тополовградското село Устрем, се намира девическия
манастир ―Св. Троица―. Скрит в полите на Сакар
планина, той е най-големия от запазените манастири в
Странджанско – Сакарския край. Манастирът води
началото си от средата на 18 век. Първоначално имало
малка дървена църква. В края на 18 в. в пещерата на
близо намирали убежище народните хайдути: Индже
войвода, Христо войвода, Кара Кольо и др. През 1812 г.
Христо войвода приел монашеството под името
Хрисант. Църквата е построена през 1836 г. и е една от
най-просторните манастирски църкви в България. Тук се
съхраняват костите на каракольовите четници, икони от
края на XVIII и началотo на XIX в. и църковна УТВАР с
висока художествена стойност. С течение на времето,
манастирът се превърнал в най-голямото духовно
средище на околността. Манастирът и „Каракольовата

дупка― са обявени за исторически паметници на
културата.

„Каракольовата дупка― край манастира

В заключение можем да кажем, че Елховският
край и Странджа крият все още много и малко известни
културно-исторически паметници и обекти. Те могат да
са отличен обект за културен туризъм и бъдещи
студентски географски практики.
Литература:
1. Петров П., „Елхово―, изд.― Отечествен фронт―,
София 1988г.
2. Ончев И., „Воден и воденци през годините―,
изд.―Светлина―, Ямбол, 2006г.
3. http://www.elhovo.org/

КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА
РИЛА – РИЛСКИ МАНАСТИР
Лейля Шефкъ15, Айше Мустафа

Културно-историческото
наследство
на
територията на ПП ―Рилски манастир‖ е огромно. В
подстъпите на Парка се намира град Рила. Тук може да
се види една от най-старите черкви в района – ―Св.
Архангел Михаил‖, която е обявена за национален
паметник на културата. В Рила може да се види и
архитектурно-историческият комплекс Бабинска махала,
който представлява ансамбъл от запазени къщи –
паметници на културата с местно значение. В град Рила
може да бъде посетена и действащата в момента черква
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Лейля Шефкъ е асистент към катедра „География и МОГ”,
Айше Мустафа е студентка II курс, спец. „История и география.
Материалът е резултат от проведени теренни географски практики в
Рила през 2012 и 2013 година.

―Св. Никола‖, където се намира дърворезбован
владишки трон, направен от Алекси Рилски.
Най-големият
манастирски
комплекс
на
Балканския полуостров, извън Атон e Рилския манастир.
Той е важен християнски, културен и просветен център,
величествен паметник на българската средновековна и
възрожденска архитектура и живопис.
Рилският
манастир
е
разположен
в
северозападните части на Рила планина на 1147 метра
надморска височина сред ухаещите иглолистни гори, на
десния бряг на Рилска река, там където в нея се влива
десният й приток река Друшлявица, на около 17 км.
североизточно от град Рила. Той е най-монументалният
и величествен паметник на българската архитектура и
изкуство, и най-големият духовен и книжовен център в
българските земи от епохата на Възраждането.
Манастирът е възникнал като религиозно средище
през X в., а през годините на османското иго XIV-XIX в.
е бил истинска крепост за опазване на българския дух и
голямо огнище на народна просвета и култура. Особено
тясно е свързано съществуването на Рилския манастир с
тежката съдба и героичната борба на българския народ
през XVIII и XIX в. за национално оцеляване. През 1961
г. Рилския манастир е обявен за национален музей, а от
1976 г. е и национален исторически и архитектурен
резерват, а от 1983 година ЮНЕСКО обявява целия
комплекс за паметник на културата със световно
значение.

Създаването на манастира е свързано с живота и
дейността на отшелника Иван Рилски, роден около 876
г., живял до 946 г. Данни за живота му черпим от
неговото "Духовно завещание" - напътствие към
учениците си и уредба на манастира, достигнало до нас в
препис от XVIII в., както и написаните през
Средновековието седем български и едно гръцко житие.
Иван Рилски е роден в с. Скрино, днешен Кюстендилски
окръг, в семейството на бедни родители. Той се оттеглил
в Рила, станал монах и се отдал на отшелнически живот
в знак на протест срещу феодалното подтисничество. В
"Завещанието" си Иван Рилски пише: "Когато дойдох в
тая Рилска пустиня не намерих човек, но само диви
зверове и непроходими дебри. И аз се заселих в нея."
Иван Рилски бил високо образован за времето си, имал
дарби на проповедник и организатор и успял скоро да
събере около себе си последователи. Отшелникът
оставил
монашеско
общежитие,
впоследствие
прераснало в Рилски манастир.
Рилският манастир първоначално е бил построен
на около 3 km източно от сегашното си място в м. Белите
килии и под постницата Лука. Георги Скилица пише в
житието на Иван Рилски през XV в. "Измина време... и

някои от боголюбивите създадоха молитвен дом,
построиха в полите на планината къщички, създадоха
килии..." Вероятно през втората половина на XII
манастирът запустял, но отново изникнал на сегашното
си място. Вторият манастир също бил унищожен
вероятно от пожар. След смъртта на Иван Рилски
неговите "чудотворни" мощи били разнасяни в Средец
(дн. София), Търново, а образът му бил изписан като
светец в много български църкви - Бояна (XIII в.), Земен
(XIV в.), Търново (XV в.) и др.
Третото възстановяване на Рилския манастир е
свързано с протосеваст Стефан Драголова Хрельо владетел на феодалната област в средното поречие на р.
Струма. В своята политика лавирал между България,
Сърбия и Византия. През 1342 г. отхвърлил
зависимостта си от сръбския крал Стефан Душан и
признал върховенството на византийския император
Йоан VI Кантакузин, който му дал титлата кесар. Покъсно
застрашен
от
сръбско-византийското
сътрудничество, приел монашество. Хрельо приел за
седалище Рилския манастир. Хрельовата кула е
издигната като отбранително съоръжение през 1335 г., за
което научаваме от вграден в стената тухлен надпис.
Кулата е пететажна, почти квадратна (8.25 на 7.75 м) и
висока 23 m. Най-горният етаж се заема от параклис, има
стенописи до XIV в., реставрирани през 1966-1970 г.
През 1343 г. до кулата била построена църква, която
през 1834 г. била съборена и на нейно място издигната
днешната църква. Запазени са владишкият трон и
външните двери на старата Хрельова църква забележителни творби на резбарското изкуство.
Изработени са от дърво и украсени с ажурна плетеница.
Украсата на владишкия трон е допълнена с инкрустации

от слонова кост. Запазена е и надгробната плоча на
Хрельо и епитафия за трагичната му смърт като жертва
на наемници, изпратени от сръбския крал Стефан
Душан.
Въпреки че турците дали грамота на манастира, с
който признават неговите права, последният бил разорен
и напуснат. През втората половина на XV в.
благодарение усилията на братята Йоасаф, Давид и
Теофан, синове на крупнишкия митрополит Яков,
Рилският манастир бил възстановен. Това събитие и
пренасянето на мощите на Иван Рилски от Търново в
манастира силно повдигнало духа на българския народ.
Събитието било описано от очевидец - книжовника
Владислав Граматик, в неговия "Рилски панегерник" от
1479 г. В него са поместени 111 жития, похвални слова,
поучения с ценни данни за живота на българския народ
оттогава. Процесията била илюстрирана в много щампи
и стенописи. Забележителни паметници на българската
книжнина са Крупнишкото евангелие, подарено на
манастира от крупнишкия митрополит Йоасаф през 1577
г. и по-късно обковано с позлатена сребърна обковка от
софийския златар Матея през 1640 г., и Сучавското
евангелие, писано от йеромонах Макарий през 1529 г. в
манастира Путна (Румъния) и украсено с цветни
миниатюри.
Рилският манастир е развивал забележителна
книжовна и просветна дейност. Тук са учили или
работили много възрожденски просветители и особено
Неофит Рилски - патриархът на българското
православно дело. Освен това из цялата страна
манастирът е създал метоси, където монаси наред в
проповеди, са се занимавали и с просвещение на

българските деца. Запазена е и библиотеката на
манастира с много книги, ръкописи и архива.

Възрожденския подем предизвиква усилено
строителство в манастира. Още в края на XVIII в. към
старата Хрельова църква е пристроено отделение
въпреки пречките на турската власт. През 1778 г.
манастирът бил опожарен от разбойници, но веднага
започнало неговото възстановяване. Днешния си вид
манастирът дължи на започналото през 1816 г.
грандиозно строителство.
Обителта представлява комплекс от култови,
жилищни и стопански постройки с обща площ 8800 km2.
Рилският манастир се отличава с уникална архитектура.
Отвън, с 24-метровите каменни стени на основните си
сгради, които образуват неправилен петоъгълник,
манастирът има вид на крепост. Затова поклонникът или
туристът, който попада във вътрешността през една от
двете железни порти, остава изненадан от мекотата на
архитектурните форми: арки и колонади, покрити
дървени стълби и резбовани чардаци, зад които са
килиите – 300-400 на брой. В средата на калдъръмения

двор в странна симбиоза съжителстват суровите
бойници на Хрельовата кула и бароковите сребърни
куполи на главната църква. В средата на вътрешния двор
се издига най-старата сграда в комплекса –
впечатляваща каменна кула, създадена от местния
феодал Севастократор Хрелю през 1334-1335 г.
Непосредствено до нея стои и малка църква, която е
само няколко години по-млада (1343 г.). В по-нови
времена (1844 г.) към кулата е добавена и камбанария.
Приблизително от същия период датира и главната
манастирска
черква
―Рождество
Богородично‖.
Архитекът е майстор Петър Иванович, който работи по
нея между 1834 и 1837 г. Храма е 5-куполен, с три
олтарни ниши и два странични параклиса. Едно от найценните неща вътре е иконостаса със своята невероятна
дърворезба. Стенописите са завършени през 1846 г. и са
дело на много майстори, но само известния Захари
Зограф се е подписал под своите рисунки. В църквата
има и голям брой стойностни икони, създадени между
14-ти и 19-ти век.
Манастирът притежава също така своя библиотека,
която е изключително богата на книжовен материал,
събиран през вековете. Там се съхраняват ценни
български писмени паметници - около 250 ръкописни
книги от 11 - 19 век, 9000 старопечатни издания,
нотирани ръкописи, възрожденски графични щампи и
др. Музеят, разположен на територията на манастира,
също притежава богата експозиция - историческа сбирка
с 35000 експоната, богати колекции от икони,
произведения на приложното изкуство, дърворезби,
култови и етнографски предмети.
Музеят притежава едно уникално произведение на
изкуството на име Кръста на Рафаил. Направен е от цяло

парче дърво (81 х 43 sm) и е кръстен на своя създател.
Монахът е използвал фини длета, малки ножове и
увеличителни лещи за да извая в кръста 104 религиозни
сцени и 650 малки фигурки. Работата трае не по-малко
от 12 години и е завършена през 1802 г. - тогава автора
губи и зрението си.
Въпреки немалката площ, с която разполага,
братството всъщност не е в състояние да покаже
всичките си съкровища едновременно - затова наред с
постоянните изложби се уреждат и временни
експозиции, показвани в манастира, в различни
български селища или в чужбина.
Монументална архитектура и богата история - това
е най-краткото определение за Рилския манастир.
Основан е през Х в. от българския светец Иван Рилски и
е просъществувал като първостепенен духовен и
културен център в България и в целия православен
анклав. През XV в. след османското нашествие в
България, за кратко време манастирът запустява.
Възобновен е през втората половина на същия век. Покъсно неколкократно е разграбван и опустошаван. В
началото на XIX в. започва цялостното му обновление и
днес той изглежда по същия начин, както и през периода
на Българското възраждане. В периода 1834 - 1837 г. е
изградена черквата "Св. Богородица" от майстор Павел
Иванович.
Изрисувана
е
от
най-известните
представители
на
българската
възрожденска
художествена школа.
Днешният му вид е от началото на XIX в.
Манастирският комплекс е във формата на
четириъгълник с обща площ 8 800 m2. В двора, с площ 3
200 m2, са разположени Хрельовата кула, построена през

1335 г. и главната манастирска черква "Рождество
Богородично", построена през 1834-37 г.
В края на ХVІІІ и началото на ХІХ в. настъпил
подем в развитието на манастира, като той се превърнал
в най-важния културен и просветен център в
българските земи и се създало масово поклонническо
движение. Сега е постоянно действащ.
В жилищните крила има повече от 300 монашески
килии и 4 параклиса - в източното крило са "Св. Йоан
Богослов" и "Св. Св. Сава и Симеон", а в западното "Св. Йоан Кръстител" и "Св. Архангел Михаил". В
северното и източното крило са обзаведени стаи,
наречени на селището дало средства по създаването им Копривщенска, Самоковска, Чирпанска и др. През 1891
г. в Чирпанската стая гост е народният поет Иван Вазов.
Изключителен интерес представлява и магерницата,
дело на майстор Алекси Рилец. През 1335 г. протосеваст
Хрельо построил триетажна жилищно-отбранителна
кула (дълга 8.25 m, широка 7.75 m и висока 23 m),
наречена по-късно на негово име и запазена до днес, а
по-късно и каменна черква (1343г.). На най-горния етаж
на кулата е параклисът "Преображение Господне"
(4.25х3.36 м) със запазени фрагменти от стенописи, а
през 1844 г. към западната й фасада е пристроена
камбанария. В стенописната украса и в дърворезбата на
манастира са взели участие най-видните по онова време
български зографи и дърворезбари. Ценна музейна и
книжовна сбирка - хрисовулът на цар Иван Шишман
(1378 г.), Крупнишкото евангелие, Сучавското
евангелие, Рафаиловият дърворезбован кръст, изработен
от монаха Рафаил в продължение на 12 години (17901802 г) и др.

В Рилския манастир, като съчетание на материална
и духовна култура, се съхраняват разнообразни и високо
художествени творби на българското изкуство.
Колекцията от икони обхваща произведения от XIV до
XIX в. и показва развитието на изкуството през годините
– най-старата икона е ―Свети Иван Рилски‖ от XIV в.
Съхраняват се и едни от най-старите дърворезби по
нашите земи. Ценни са дверите на старата църква от
времето на Хрелю. Интересен е Рафаиловият кръст
изработен за 12 години (XVIII в.) с размери 81/43 см
изобразява 104 сцени и 650 малки фигурки. Манастира
има важна роля в културния живот и притежава богата
библиотека съхраняваща творби с различен характер.
През 1983 г., на сесията на Комитета за световно
културно и природно наследство, състояла се в гр.
Флоренция, Италия, Рилски манастир е включена в
Списъка на световното културно и природно наследство.
Към значението на Рилския манастир като оживено
и прочуто в целия християнски Изток средище на
разностранна духовна дейност се добавят и
художествените стойности на неговия сложен
архитектурен ансамбъл – материална среда, в която тези
дейности се осъществяват през зрялото и късното
Средновековие и особено в епохата на Българското
възраждане.
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ПЛАНИНСКИЯТ ГИГАНТ НА БАЛКАНИТЕ
Светла Станкова, Десислава Гинчева16
“крепост, издигната до облаците, със своенравно
изкроени гранитни бастиони... замръзнали в
ефира подир последните трусове и конвулсии на
мирозданието.”
Иван Вазов

Рила е най-високата планина не само в България,
но и на Балканския полуостров. Представлява част от
Рило-Пиринската
природно-географска
област,
разположена в югозападна България между ОсоговскоБеласишката област на запад и Родопската – на изток.
Стръмните склонове на Рила се спускат към
ограждащите я долини на реките Искър, Джерман,
Струма, Места и Марица. Освен тези дълбоковсечени
долини масивът на Рила се откроява още и на фона на
оградните котловини: Самоковска, Долнобанска,
Разложка, Симитлийска, Благоевградска, Кочериновска
и Дупнишка. Със съседните планини тя се свързва чрез
добре изразени по периферията ú седловини. На
северозапад се свързва с планината Верила чрез
Клисурската седловина (1025 m), на север чрез
Боровецката седловина (1305 m) и меридионалния рид
Шумнатица – с разклоненията на Ихтиманска Средна
гора. На югоизток чрез седловините Юндола (1375 m) и
Аврамова (1295 m) се осъществява орографската връзка
16

Светла Станкова – доцент в катедра „География и МОГ”, а
Десислава Гинчева е студент, ІІІ курс, спец. „История и
география”. Материалът е разработен в резултат на проведена
географска практика в Рила планина през юли, 2013 г.

на Рила със Западните Родопи, а на юг чрез седловината
Предела (1140 m) – с Пирин планина (Прил. 1)
От запад на изток дължината на Рила е около 83 km, а
ширината ú е около 52 km. Площта ú е 2629 km2, а
средната надморска височина 1487 m (Кръстев,
Станкова, 2011).
В резултат на дълбокото вертикално разчленение
на куполовидния масив на Рила тя се поделя на четири
големи морфографски дяла: Източен (Мусаленски) с
най-висок връх Мусала (2925 m), Централен
(Скакавишки) – с първенец вр. Черна поляна (2716 m),
Северозападен (Мальовишки) – с връх Голям Купeн
(2731 m) и Югозападен (Капатнишки) – с вр. Езерник
(2485 m).
Рила планина има ясно изразена блоковоразломна структура с ясно очертани разседни склонове
по периферията. Билата са високо издигнати като на
места достигат 2800 – 2900 m.
Повече от 80 % релефа в Рила се отнася към
среднопланинския (1000 – 1600 m), високопланинския
(1600 – 2200 m) и субалпийски пояс (над 2200 m). Тук се
наблюдава най-дълбоко ерозионно разчленение – средно
600 – 800 m/km2, като на места достига до 1300 m/km2.
Дълбоко всечените долини подчертават монолитния
морфоложки облик на планината. При някои реки,
например р. Рилска и нейния ляв приток р. Илийна,
както и при р. Бели Искър всичането достига 1000 – 1100
m (Прил. 2). Това са най-дълбоките долини в България.
Тук са измерени и максималните стойности на средните
наклони, възлизащи на 40 – 42º, както и максималните
стойности на хоризонтално разчленение – 2,5 – 3,00
km/km2 (География на България, 2002).

В геоложко отношение Рила принадлежи към
най-старата суша у нас – Рило-Родопския масив. Той от
своя страна представлява най-високата и обширна част
на Македоно-Тракийския масив.
Рила е изградена от метаморфни и интрузивни
скали. Метаморфните са представени от кристалинни
шисти (гнайси, слюдени шисти и амфиболошисти) и
мрамори, а интрузивните скали – от южнобългарски
гранит. Гранитите изграждат 2/3 от цялата площ на
планината.
Южнобългарският гранит има еднороден състав,
което говори за образуването му от една кисела
гранитова магма. Най-голямо разпространение има
едрозърнестия гранит – около вр. Мальовица, Черна
Места и др. Кристалинните шисти са разпространени
около Рилски манастир, долината на Черни Искър и др.
Оформянето на Рила като морфоструктурна единица се
дължи на гранитната интрузия и тектониката.
Главните черти на геоложката структура на Рила
планина са формирани още през палеозоя, когато
тектоногенезата и орогенезата е била съпроводена от
гранитни интрузии и активни вертикални движения.
Основното тяло на Рила, представено от Източния,
Централния и Югозпадния дял е изградено от голям
херцински гранитен плутон, който на изток продължава
в Западните Родопи. Плутонът е внедрен между
допалеозойската и палеозойска метаморфна мантия,
представена от гнайси, мрамори, слюдени шисти и др.
(Кръстев, Станкова, 2011).
В резултат на активни тектонски движения през
алпийския орогенен цикъл херцинската структура на
Рила се усложнява, като се образуват по-млади вторични
гънки, добре изразени навлачни и разломни структури в

периферните и вътрешните ú части. Мантията на плутон
се разкрива в северната, източната и южната периферия
на планината. Продължителното сводово-блоково
издигане на планината през мезозоя и неозоя е
обусловило проявата на интензивни денудационни
процеси, като метаморфната мантия от високите части
на рилския свод е отнесена и на повърхността се
разкрива гранитния плутон по най-високите върхове –
Мусала, Мальовица и др.
През палеогена заравнената област на Рила е била
обхваната от интензивни вертикални движения,
придружени с разломи и флексури, които оформят
околните котловини и вътрешната Говедарска
котловина. Всички тези котловини са представлявали
езерни басейни, в които са се отлагали голяма част от
денудираните рилски скални маси. Първоначално
неотектонските
движения
обващат
централната
пенепленизирана повърхнина на Рила, след което на
етапи в това издигане се увличат и периферните ú части.
В резултат на тези движения част от палеогенските
наслаги са издигнати високо, като фрагменти от тях се
наблюдават северно от Седемте рилски езера на
височина около 1900 m, а в Северозападния
(Мальовишки) дял на Рила – на 1800 m. Следите от
силно изветрели палеогенски конгломерати и пясъчници
на такава голяма надморска височина е доказателство, че
по-голямата част от масива на Рила се е намирал под или
малко над нивото на тогавашния просторен палеогенски
басейн (Кръстев, Станкова, 2011).
Интензивното издигане на планинския блок е
предизвикало задълбаването на речните долини и
оформянето на съвременното разчленение на релефа.
Сводовото издигане на планината, както и радиалната

посока на тектонски линии са причина за радиалното
разположение на по-старите речни долини, като тези на
р. Рилска, р. Бели Искър и р. Марица.
Според Станкова и Цанков (2013) в геотектонско
отношение кристалинният цокъл, заедно с внедрените в
него магмени тела, вероятно има алохтонен (навлачен)
произход. В тези скали се оформят куполообразни
структури със значителни размери. За автохтонната
сравнително тънка палеогенска скална покривка са
характерни обширни вулкански разливи и калдери. През
неогена и особено през кватернера по тези места е била
проявена интензивна блоково-разломна тектоника, която
е
предопределила
чертите
на
съвременните
морфоструктури и в частност на съвременния релеф.
Съвременният релеф на Рила е формиран
вследствие на активните вертикални движения с
положителен знак от неогена насам съпроводено с
блоково разломяване. Тектонските движения тук не са
стихнали и днес, за които се съди по честите
земетресения в Рила и оградните котловини.
Съвременните възходящи движения тук се отличават с
висока стойност (+2,0 - + 2,5 mm/y).
Високопланинският релеф на Рила планина
представлява част от югозападната територия на
Българската континентална микроплоча на Балканския
полуостров. Той е резултат от междуконтиненталната
колизия
между
Гондванската
и
Европейската
континентална макроплоча (Tzankov, T., Sv. Stankova,
2012).
Плейттектонското становище за строежа на
полуострова е съобразено с теорията за все повече
доказващото
се
непрекъснато
широкомащабно
хоризонтално движение на литосферните плочи.

Според него в началото на протерозойската еволюция
(преди 550 милиона години) балканските земи са били
части от тогавашната южна периферия (в района на
сегашния Кейптаун) на Гондванската (Африканската)
континентална макроплоча. Тя е извършвала в течение
на фанерозойско развитие завъртане (ротация) по
посока, обратна на часовниковата стрелка. При това
движение Гондванът се е придвижвал постепенно и към
север. Той е притискал разположения между него и
Евразийската континентална макроплоча, постепенно
затварящ се (потъващ под Европейската континентална
окрайнина) Тетиски океан. В хода на тези процеси от
сега вече станалата северна континентална окрайнина на
Гондвана са се отцепили много малки по размери
фрагменти (континентални микроплочи), една от които е
и Българската. Те, при почти пълното съвременно
затваряне на Тетиския океан, са се прилепили към
Европейската южна активна континентална окрайнина и
са образували прототипа на Балканския полуостров. В
най-ново време, когато Тетиската океанска кора е била
напълно унищожена (субдуцирана), е последвала
мощната междуконтинентална колизия между южната
окрайнина на Европа и потъващия под нея северен ръб
на Гондвана. Това е довело до рязко повишаване на
релефа на южноевропейската периферия и образуването
на внушителните високопланински масиви на Алпите и
на Балканския полуостров. Израстването на този млад
планински релеф е резултат от много активна блокова
тектоника. Така е възникнала неогенско-кватернерната
блокова мозайка на полуострова (Станкова, Цанков,
2013).
Голямо
значение
за
образуването
на
съвременният релеф на Рила имат ледниците. През

късния плейстоцен снежната граница се понижава до
2200 m в северните части на Рила и до 2300 m – в
южните, което създава условия за формирането на
ледникова шапка, а оттук и на глациогенни форми. Найголяма роля за моделирането на високопланинския
релеф в Рила имат трите фази на последното (вюрмско)
заледяване. То е довело до преоформяне на
съществувалия дотогава релеф и образуването на
циркуси, ледникови долини, морени, някои остри
върхове (карлинги) и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Морфохидрографска карта на Рила

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Топографски профил през Рила Планина

МАЛЬОВИЦА
Саня Колева17, Кристина Васкова

Това е връх в Рила, висок 2730 m. Намира се в
Северозападна Рила, в Мальовишкия дял на планината.
Изграден е почти изцяло от гранит. Издига се между
долините на река Мальовишка и река Урдина. В
северния и източния склон на Мальовица са циркусите, в
които се разполагат
Мальовишките езера. Северният склон на
Мальовица е почти отвесна скала, обект на набези от
страна на алпинистите. Южният склон е полегат,
леснодостъпен, зает е от пасище - подходящ път за
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туристите, които обичат по-лесните неща.
През 1937 г. група словенски алпинисти правят
опит да покорят северната отвесна стена на Мальовица,
наречена още „Черния триъгълник‖. През същата година
пристигат немски, френски и австрийски алпинисти.
Всички успяват да покорят не повече от 60 метра от
скалата. През 1938 пристига италианска експедиция.
Последният, който обявява стената за непобедима е
именитият французин Раймонд Лайнингер. На 23 август
1938 година, няколко дена след като Лайнингер е
напуснал, двама български алпинисти – Коста
Саваджиев и Георги Стоименов се изкачват по
североизточната стена на Мальовица. На 22 август
започва същинското катерене. Първото изкачване на
северната стена на Мальовица е на 23 август 1938 г.
Северно от върха, в билната заравненост Мальово
поле се намират трите красиви Мальовишки езера.
Югоизточно от Мальовица, в дълбок циркус са
разположени двете Еленски езера. Районът около върха
заедно с курорт Мальовица е един от най-посещаваните
от туристи райони в Рила. Тази част от планината
предлага и чудесни условия за ски и сноуборд свободен
стил с множество разнообразни маршрути за екстремни
спускания.
Името "Мальовица" се споменава за първи път
около 1920 година. Дотогава върхът се е обозначавал
като западно рамо на Елени връх. Не е известно кой е
въвел името. В североизточното подножие на връх
"Мальовица" са разположени Мальовишките езера,
точно под северната стена на Мальовица. Преди езерата
са се наричали Мали езера, има предположение, че от
тях произлиза името на върха; според други
предположения връх Мальовица е кръстен на Мальо

войвода. Преди години целият северозападен дял на
Рила се е наричал Пашаница. Според някои планинари
това название е дадено заради някой си Джебели Рила
Гаази Кара Мустафа Паша, който е бил всесилен
владетел на Рила и дерибействал из района деситилетия
наред. Според други името пашаница идва не от пашá, а
от пáша - нещо, налично в изобилие в региона за радост
на добитъка. Днес Пашаница се нарича просто
Мальовишки дял.
Връх "Мальовица" се изкачва най-лесно по пътя
от с. Говедарци - оттам има асфалтов път до ЦПШ
(Централната планинска школа), откъдето се поема към
х. "Мальовица" (около 2000 m. н.в.). Пътят от ЦПШ до
хижата отнема около 30 минути при средно ниво на
физическата подготовка. Както при почти всички хижи е
възможно да се достигне с високопроходим автомобил,
стига на човек да не му пука много за окачването на
колата.

Изглед от връх „Мальовица‖

Пътят е осеян с едри камъни и е много неравен,
но въпреки това офроуд - ентусиастите се справят в

повечето случаи успешно с изкачването. За
автомобилите от серията УАЗ пътят не представлява
проблем. До средата или края на месец май (докато има
сняг в по-високите части) по пътя от хижата до ЦПШ
тече доста буйна река, така че се изисква доста кураж и
умения, за да се заеме човек с офроуд - шофиране по
този път. От хижа "Мальовица" до върха (преодолява се
денивелация от 760 m) се стига за 2.5 - 3 часа. През
зимата районът е доста лавиноопасен, пътят към върха е
осеян с паметни плочи на загинали алпинисти и туристи.
Другият възможен път за изкачване на връх
"Мальовица" е изключително интересен. Ако някой
чужденец желае да види за кратко време едни от найкрасивите местности в българските планини, го
преведете през този път! Тръгването е рано сутрин от х.
"Скакавица" или от х. "Рилски езера". От х. "Скакавица"
е необходимо да се изкачите до езерото "Бъбрека", а от
х. "Рилски езера" се преминава покрай най-долните езера
и пак се достига до "Бъбрека". Възможно е
високопроходим автомобил да се изкачи до "Бъбрека" има почвен път, но рискувате да си навлечете гневни
погледи от страна на повечето туристи. От "Бъбрека"
маршрутът преминава покрай ез. "Окото" и ез. "Сълзата"
и се отклонява вляво към вр. "Мальовица". Нашият екип
горещо препоръчва да се отклоните за малко надясно и
да се изкачите до Отовишки връх, тъй като от него се
разкрива умопомрачителна гледка към Седемте Рилски
езера, като от една скална площадка се виждат езерата,
подредени едно зад друго на една линия - нещо
невероятно! Изкачването на Отовишки връх отнема
около 45 минути с отиване и връщане от разклонението
от маршрута Седемте Рилски езера - вр. Мальовица.
Отовишки връх е любимият български връх на

координатора на този уеб-портал. Западно от върха се
вижда х. "Иван Вазов" и язовир "Калин". След това
следва връщане по обратния път до централния
маршрут. Оттам нататък само за 1.5 - 2 часа се достига
до връх Мальовица.

В полите на връх Мальовица е разположена
едноименната хижа Мальовица, изходна точка за излети
към върха. От хижата до върха през ледниковата долина
води маркирана пътека, част от международния
туристически маршрут Е4. От Мальовишкото било
пътеката продължава в посока Раздела, хижа Иван
Вазов и района на седемте Рилски езера, с разклонение
към Рилския манастир. Районът около връх Мальовица и
склоновете на троговата долина на река Мальовица са
лавиноопасни и трябва да бъдат преминавани с
повишено внимание през зимния сезон.
Мальовица е малък планински курорт на 40 km от
Боровец. Природата там е величествена и живописна.
Намира се в северозападната част на Рила, на 13 км от
село Говедарци и на 27 km от град Самоков. Освен връх

Мальовица, който е на 2727 m надморска височина, в
района се издигат още няколко върхове, които го
превръщат в предпочитано място за скално катерене и
туризъм в България. Наблизо е разположено и найкрасивото езеро на Балканския полуостров – Страшното
езеро. Мальовица е изходен пункт за много
туристически
маршрути,
които
водят
към
северозападната част на планината: хижа Иван Вазов – 7
ч.; хижа Рибни езера – 9–10 ч.; Рилски манастир – 6 ч. и
т.н.
Връх Мальовица може да бъде изкачен пеша за 2-3
часа. Има редовен автобусен транспорт до Говедарци и
веднъж дневно до Самоков. Върхът е идеално място за
алпинизъм и туризъм. Тук са разположени най-големите
планински стени, както и най-трудният маршрут за
катерене в цяла България. От върха се разкриват
прекрасни планински гледки. Общата дължина на ски
пистите в Мальовица е 4 km. Върхът е много популярен
сред катерачите заради алпийския си характер. По
отвесната 124-метрова северна стена са прокарани
множество маршрути с различна трудност, достъпни
само с алпийски инвентар. За изкачването на полегатия
южен склон са достатъчни няколко часа ходене, здрави
обувки и ентусиазъм. Без значение от начина, по който е
достигнат върхът, гледката, откриваща се към
живописната долина на Мальовишка река, със своите
езера, надвиснали отвесни скали, поляни и тучна
зеленина е незабравима. Уникалната природа на
високата планина тук е представена в цялото си
великолепие - старите смърчови, елови и белмурови
гори в ниските части отстъпват място на типично
алпийските растения като клек, хвойна, красиви
планински цветя, треви и боровинки. Картината се

допълва от прелитащите над скалите птици, а при повече
късмет може да се забележи непредпазлива балканска
дива коза, подскачаща с лекота по стръмните гранитни
склонове. През зимата всичко се превръща в бяла
приказка – красива и сурова, достъпна само за смелите и
опитните.
ЛЕГЕНДА ЗА „ЮНАК МАЛЬО”

Покрит със сняг, забулен в мъгли или окъпан от
слънце, в дъното на най-хубавата долина на
Северозападна Рила гордо изправя каменното си чело в
небето връх Мальовица. Такъв горделив, не скланящ
глава под турския ятаган бил и войводата Мальо, чието
име носи. В едно от селата край Искъра роден бил този
Мальо. Но напук на името си израснал строен и хубав,
левент юнак. И пръв кавалджия бил между овчарите.
Когато откъм Мечитите засвирел, селяните долу в
нивите захвърляли сърповете си и се изправяли. , ,
Мальо свири, нашият Мальо" — познавало свирката му
мало и голямо. А сърцето на Босилка — най-хубавата
мома в този край — се разтваряло като цвят, гален от
топли лъчи. Това лято само за нея свирел той. . .
. . . Един ден Мальо отишел със старата си майка в
селската черквица, преди със стадото си да тръгне по
чаловете на Рила. Там искал да запали свещ на „Св.
Георги", за да пази светецът стадото му от вълци и
турци…
В божия храм видял Босилка. Уж малка я знаел,
пък тя. . . Виж каква хубавица израсла. . Лицето й греело,
мило като това на светицата в иконата до нея. Сочните й
устни изпускали дъх на босилек… А вечерта, когато при
кладенчето й разказал за любовта си и поискал ръката й,
тя не му отказала. „Да чакаме есента" — отговорила му

само и зарадвана изприпкала по пътеката. Но когато
Мальо се върнал есента, Босилка не излязла радостно да
го посрещне. Хората му разказали, че Енин паша, който
с войската си дошъл да усмири разбунтувалите се
въглищари, я видял и задигнал. „Харема ще ми краси" —
казал на чорбаджиите той. Мъка заляла сърцето на
Мальо, когато научил това. Нямало я Босилка… Пусто
било родното му село… И за да отмъсти на тоя паша,
попарил така жестоко скъпите му мечти, станал
хайдутин.
.
.
Минали години. Много паши и бейове умрели от
острия нож на Мальо. Други напуснали чифлиците и
имотите си и избягали в града. Дори някои от маданите
край Искъра, в които робували раите, престанали да
пушат. Неуловим и бърз като вятър, начело на малка
чета смелчаци, прелитал Мальо от град на град и от село
на село, за да мъсти на поробителите. Заговорило се за
него из българските земи. Турците зашепнали името му
със страх, българите - с надежда. Турската власт
определила много злато за главата му. Дано бог закриля
него, та той да закриля нас - молели се българите.
Една августовска вечер, след като убила жестокия
каймакамин на града и кантарджията, който не мерел
вярно кюмюра на въглищарите, четата почивала на Меча
поляна. С ръце под главата, върху папратите до
хайдушката колиба лежал и Мальо. По небето луната,
тая овчарка, била извела голямото си стадо. В клековете
шумолял потокът.
- Войводо — приближил при него четникът му
Спас, — много паши и бейове наказахме, само за
Босилка не сме сторили нищо. А тя трепетно ни чака в
харема на Емин паша. Да слезем утре и направим план
за спасението й. Войската на пашата няма да е в града.

Само това му казал и си отишъл. Останал сам, цяла нощ
за Босилка си спомнял Мальо. Сравнявал най-едрите
звезди с очите й, най-тънкостройните ели — с тялото й.
А в зори с дълги златни коси, спуснати върху гъвкавия й
стан, тя се явила в съня му. „Много есени дойдоха и си
заминаха, а ти не дойде. Нима и тази, десетата, няма да
дойдеш?" „Ще дойда, ще дойда. "
- Войводо, говореше на сън — приближил при него
Спас.
- Да тръгваме — казал му Мальо.
По извиващата се между клека пътечка двамата се
спуснали към града. Било тихо. Планината с изключение
на потока, който не заспивал нито денем, нито нощем,
била притихнала. Долините тънели в мрака, горите
мълчали. Само върховете един след друг отхвърляли от
челата си завивката на нощта, за да посрещнат първите
слънчеви
лъчи.
…Мальо и Спас пътували час, два. Меча поляна и
другарите им останали зад тях и те навлезли в долината
на Черни Искър. На изток в утринната омара Средонос
срамежливо показал двойната си гърбица, цялата в
зеленина от боровете по нея. После откъм Мусала
надникнало слънцето и лъчите му затрептели по
чакащите го върхове.
- Войводо, аз ще се отбия до кладенчето да пийна
водица, а ти ме почакай на моста — прошепнал Спас.
Гласът му бил изплашен, но Мальо не обърнал
внимание на това. Имал вяра на своите другари. Тих и
тъжен в тая лятна сутрин, Мальо продължил край
Искъра и си мислел за Босилка. Неочаквано припукали
пушки и нещо го парнало в гърдите. Там, скрити в
гората, го причакали сеймените на Емин паша. На тоя

паша от злоба към първенството и силата му продал го
бил четникът му Спас.
Разбрал измяната Мальо, но нямало какво да
стори. Сам бил, а сеймените – стотици…С простреляни
гърди той искал при другарите си да се върне…
Но смъртта нищо не може да спре. Тичал Мальо,
а заедно с капките кръв, които багрели тревата след него,
гаснели и последните му искрици живот. И когато
стигнал Меча поляна, сетните сили го напуснали и като
прострелян
сокол
паднал
на
тревата.
Там мъртъв го намерили другарите му. На гърдите
му зеела голяма рана, а очите му гледали с жал към
върха, където на воля се виели орли.
Погребали го на поляната, а върха над нея, за да
припомня на поколенията за техния прекрасен войвода,
нарекли на неговото име - Мальовица.
Край потока, до който извивала тогава пътеката
цъфтят малки алени цветенца, в каквито се превърнали
капките кръв, паднали от раните на Мальо.
Литература :
1. Грънчаров, Р., С. Гювийски, Пътеводител Рила,
2013;
2. http://www.bulgarianmountains.com/Huts/Rila/Maliovica

ЗАЛЕДЯВАНИЯТА В РИЛА
И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ РЕЛЕФА
Ралица Христова, Светла Станкова18
Ледниците
са
сред
най-мощните
релефоформиращи сили в света. Днес те се срещат само
в полярните области и по високите планински върхове,
но все още покриват една десета от сушата на планетата.
Ледникът представлява голяма, бавноподвижна
ледена маса. Образува се от слоеве пресован сняг и е
подложена на постепенни деформации под действието
на гравитацията. Ледниците се образуват на местата,
където снегът се натрупва и се задържа с години. Когато
ледникът се премества, той повлича със себе си отломки
от скалите, по които се спуска. Към това се добавят и
материали, донесени от действието на водата по
склоновете на долината. Всичко това превръща ледника
в абразивен материал, който представлява основно
средство за издълбаване на релефа.
В Европа се отделят четири планински
заледявания – гюнц, миндел, рис и вюрм. Най-голяма
роля за моделирането на високопланинския релеф в Рила
имат трите фази на последното (вюрмско) заледяване.
Вюрм е етап от кватернера, през който се наблюдава
последният ледников период.
Територията на България попада в широката
преходна ивица, разположена между окололедниковите
18

Ралица Христова – студент ІІІ курс, специалност „География
и биолгогия”, Светла Станкова – доцент, катедра „География и
МОГ”. Материалът е резултат от проведена теренна географска
практика в Рила през юли 2013 год.

области от европейскя континент на север и плувиалния
пояс
на
юг
към
средиземноморските
и
североафриканските субтропици. В резултат на това през
кватернера върху нашата територия ритмично са се
сменяли влиянията на периглациалните и на по-топлите
и влажни климатични условия. Ритмичните промени в
климата предизвикали редица явления, които са
наложили дълбок отпечатък върху цялостния природен
облик.
През вюрма поради настъпилите ниски летни
температури и изобилни валежи от сняг двете найвисоки планини в България са били покрити до известна
граница от вечни снегове, от които водели началото си
много долинни ледници.
Заледяването на високите планински части е едно
от най-забележителните явления по българските земи
през кватернера. През късния плейстоцен снежната
граница се понижава до 2200 m в северните части на
Рила и до 2300 m – в южните, което създава условия за
формирането на ледникова шапка, а оттук и на
глациогенни форми. Малкото превишение на планината
над снежната граница е ограничило размерите на
заледяването. От друга страна плоските и високи
денудационни нива са благоприятствали образуването на
големи фирнови полета.
Вюрмското заледяване е довело до преоформяне
на съществувалия дотогава релеф на Рила планина и
образуването на циркуси, ледникови (трогови) долини,
морени
и
някои
остри
върхове
(карлинги).
Разпространението на троговите (ледникови) долини и
на моренните наслаги дава възможност да се установи
докъде са достигали ледниковите езици. Най-ниско се е

спускал ледникът по долината на р. Бели Искър, където
челната морена е на височина около 1200 m.
Днес в Рила широко са разпространени почти
всички реликтни глациални (ледникови) форми.
Циркусите са най-разпространените и най-характерните
ледникови форми във високия пояс на Рила. Те са се
образували под действието на снега, фирна и мразовото
изветряне, като последните са преобразували изворните
райони на предкватернерните реки и са им дали
кресловидни форми (сн. 1).
Повечето от циркусите са твърде дълбоки и
заградени от три страни с почти отвесни откоси и с
прагове и стъпала откъм отворената си част.
От циркусите са водили началото си огромни
ледници, които по премоделираните от тях речни долини
са се спускали почти по подножието на планината. В
най-дълбоката част на циркуса са разположени
високопланинските ледникови езера. От тях водят
началото си почти всички по-големи реки в Рила.
Повечето циркуси в Рила имат северна
експозиция и обикновено образуват групи (циркуса на
Седемте рилски езера, на Рибните езера, Мальовишки и
Мусаленски цуркус и др.). Дъната на по-малките
изграждащи ги циркуси са заети от красиви езера (сн. 2).
Най-голям и сложно устроен е циркусът на Седемте
рилски езера, разположен в Северозападна Рила.
Към реликтните екзарационни форми се отнасят и
типичните алпийски междуциркусни върхове и назъбени
била. Те са образувани от два и повече съседно
допираще се циркуса. Тези уединени, високи,
остропирамидални върхове се нар. карлинги, а
назъбените била – скални зъбери (сн. 3, 4).

Ледниците при своето движение надолу
постепено са разширявали и удълбавали доледниковите
долини на реките, като са им придавали характерния
коритовиден напречен профил – широко и закръглено
дъно и стръмни склонове (сн. 5). Троговите (коритни)
долини се наблюдават до височината, до която са се
спускали ледниковите езици. За Рила тя е средно 1500 m.
Поради различия в геоложкия строеж по
дължината на на троговите долини са образувани
прагове (ригели).
Освен екзарационни форми на много места в Рила
има явни следи от акумулативната дейност на долинните
ледници, т.нар. морени или моренни наслаги. Те
представляват каменно-песъчливи насипи във вид на
валове. Състоят се от огладени скални късове с различна
големина. Пространството между късовете е запълнено с
пясъци и глинести частици. Валовете са разположени
предимно в троговите долини.
В троговите долини на по-големите рилски
кватернерни ледници са запазени и днес три моренни
вала. Те са подредени един зад друг, разположени
съответно на 1200, 1500 – 1600 и на 2100 m. Натрупани
са в резултат от трикратното отдръпване на последните
ледници.
С изменението на климата в началото на холоцена
започва постепенно стопяване на снеговете и ледовете,
като отново се усилват ерозионната и акумулативната
дейност на реките.
Ярко доказателство за суровите условия във
високите
части
на
българските
планини
са
периглациалните форми на релефа, свързани със
сезонното замръзване и размръзване на подпочвената
вода. В Рила са разпространени широки сипейни конуси

и шлейфове (сн. 6). Те са резултат от натрупването на
обилен материал, получен от интензивното мразово
изветряне.
Въз основа на геоморфоложкото си развитие във
вертикална посока Рила се разделя на три пояса: висок
пояс – над 2200 m, където главно преобладават
ледниковите форми; среден пояс – между 1500 – 2200 m,
който се характеризира със стари денудационни
повърхнини и дълбоки долини; нисък пояс – под 1500 m,
оформен от разседни откоси и тесни долини – клисури, с
надвиснали склонове, прагове и водопади.
Плейстоценските заледявания са оформили
съвремения алпийски релеф на Рила. Сега когато вече
ледниците ги няма можем само да се възхищаваме на
следите, които са оставили след себе си. В Рила има
добри условия за туризъм.
Езерата в Рила имат голямо рекреационно и
туристическо значение. Те заедно с характерните
алпийски форми на релефа и климата създават
специфичните условия във високопланинския пояс на
Рила, които целегодишно привличат любители на
природата. Има маркирани пътеки водещи до
туристически хижи и заслони, върхове, извори, езера,
водопади и други природни забележителности.
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Сн. 1. Мусаленски циркус

Сн. 2. Леденото езеро – Мусаленски циркус

Сн. 3. Карлинги – вр. Мусала

Сн. 4. Карлинги – вр. Харамията

Сн. 5. Трогова долина на р. Бистрица

Сн. 6. Сипей и сипейни венци – Рила планина

