




Тази публикация е създадена с помощта на Европейския 
съюз. За съдържанието на публикацията е изцяло отго-
ворно Сдружение Без граници 21 век и по никакъв начин не 
може да се предполага, че съдържанието отразява пози-
циите на Европейския съюз.
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Уважаеми читателю,
Този каталог е изготвен и издаден като част от  

пректа „Дигитална пририода“ по Програмата на Евро-
пейския съюз за трансгранично сътрудничество между 
България и БЮР Македония. Съставен е на два езика – 
български и английски. Тук ще се запознаете с полезни и 
любопитни данни за природни забележителности в Кюс-
тендилска и Благоевградска област, както и с информа-
ция за доставчици на стоки и услуги в областта на при-
родния туризъм – хотели, туристически и спа центрове, 
оператори на транспортни и развлекателни съоръжения 
сред природата, доставчици на мед и природни продукти 
и на услуги и съоръжения за рафтинг, конна езда и др.

Част от визуалното съдържание на каталога е автор-
ско творчество на млади любители-фотографи, членове 
на трансграничен Клуб за природна фотография от Кюс-
тендил. Техните творби са заснети по време на фото са-
фарита в Конявската планина, Рила и Осоговската пла-
нина.

Каталогът е организитан в 4 раздела: „Планини и 
гори“, „Причудливи образувания“, „Водни обекти“, „Расте-
ния и животни“ и „Доставчици на стоки и услуги в природ-
ния туризъм“.

Пълното съдържание на базите данни за природните 
забележителности и доставчиците на стоки и услуги в 
сферата на природния туризъм в българо-македонския 
трансграничен регион, допълненo с 360-градусови пано-
рамни снимки, видеа, изображения, заснети с дрон и др., 
e общодостъпно на yебсайта на проекта: digital-nature.eu.

Пожелаваме ви приятни мигове с това любопитно че-
тиво.
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Планини и гори

Природни забележителности 
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Благоевградски регион
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Парангалица (резерват)

Местоположение: Рила планина, на 30 км източно от 
Благоевград

Надморска височина: 1450 м – 2475 м
Резерват „Парангалица“ е разположен на територията 

на Национален парк „Рила“ – в югозападната част на пла-
нината. Границите му опасват река Бистрица, река Хай-
душка и билата, свързващи върховете Мечи връх, Мер-
джик, Езерник. Резерватът се разпростира на площ 1509 
хектара, а около него има зона за ограничаване на човеш-
кото въздействие (1258, 7 хектара). Името на терито-
рията идва от думата „парангалос“, която има гръцки 
произход и означава защитено, завардено, забранено мяс-
то.

Основната цел на обявяването на „Парангалица“ за 
резерват е опазването на едни от най-старите смър-
чови гори в Европа, със средна възраст над 200 години. 
В „Парангалица“ се съхранява една от най-величествени-
те вековни иглолистни гори на Рила. Между 1750 и 2000 м 
надморска височина са чистите смърчови (75%) смърчо-
во-белмурови гори. Официално е признато, че тук са едни 
от най-благоприятните условия за развитието на смърча 
в Европа. Тези гори са истинска приказна феерия с прови-
сналите като гирлянди тънки нишки на брадатия лишей и 
приземното срастване на някои дървета. В „Парангалица“ 
е измерен 350-годишен смърч, с височина 62 м - най-висо-
кият в България. По-ниските части на резервата са за-
ети от вековни смесени гори - ела, бук и смърч. Над 2050 
м е клековият пояс, а над него са високопланинските паси-
ща. В „Парангалица“ са установени около 290 вида висши 
растения. Някои от тях са реликти и ендемити, с висока 
научна стойност, 75 вида са включени е Червената книга 
на България. По скалните зъбери цъфтят 12 вида камено-
ломки. В резервата се срещат  представители на бозай-
ниците: кафява мечка, благороден елен, сърна, вълк, дива 
котка. Има голямо разнообразие от птици. Речната пъс-
търва се среща често.

Любопитно: В „Парангалица“ се намират най-големите 
популации на рилската иглика - рилски ендемит и глациа-
лен реликт. Наричат я още божествената иглика, заради 
способността й да оцелява. 

Магистрала Струма свързва София и Благоевград. И 
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пътуването е бързо и удобно. Автомагистрала Струма 
е основен маршрут на движение в посока София – ГКПП 
„Кулата” по първокласен път (Е79). Разстоянието меж-
ду Скопие и Благоевград е 208 км, от ГКПП Златарево –  
112 км, а от ГКПП Станке Лисичково (Логодаж) – 27 км.

Кресненско дефиле

Кресненското дефиле, Кресненският пролом или 
Кресненската клисура е осмият поред пролом по тече-
нието на река Струма, между Малешевската планина на 
запад и Пирин планина на изток в община Симитли и об-
щина Кресна.

Проломът е с епигенетичен произход и е с дължина 18 
км, а средната му надморска височина е 222 м. Той е те-
сен, живописен, със стръмни склонове. Започва източно 
от село Крупник на 279 м надморска височина и се насочва 
право на юг. В района на Кресненското ханче е приблизи-
телната среда на пролома, като тук водното ниво е 222 
м. След него река Струма прави забележителни меандри. 

В южната част на пролома, по двата бряга на Стру-
ма е разположен резерватът Тисата. Основна забележи-
телност в него е дървовидната хвойна, която тук расте 
в изобилие. В климатично отношение тук минава грани-
цата между средиземноморския и средноевропейския кли-
мат, което е предпоставка за голямо разнообразие от 
животински и растителни видове. Голяма част от тези 
видове са ендемични и реликтни. Много от тези видове 
са включени в Червената книга на България. Кресненски-
ят пролом представлява и коридор за миграция на едри 
бозайници между планините на Балканския полуостров. 
През пролома преминава една от въздушните магистра-
ли за миграция на прелетните птици от Европа към Аф-
рика. Защитената местност е предпочитана дестина-
ция и за туристите любители на екстремните спортове. 
През пролетта буйните води на река Струма предоста-
вят добри условия за рафтинг, каньонинг и речен каякинг. 
Брегът на река Струма е отправна точка за незабрави-
ми приключения на туристите. Един от най-популярните 
маршрути в България е този на Влахина река в района на 
град Кресна. Маршрутът включва пет водопада и е дълъг 
2,5 км. Кресненското дефиле позволява комбинирането на 
рафтинг и каньонининг, на преходи и други. 
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Речният каякинг може да се практикува по бързеите 
на река Струма в района на Кресненското дефиле.

По цялото протежение на пролома от север на юг се 
минава през участък от първокласния път Видин – Про-
махон. Успоредно на шосето по левия долинен склон пре-
минава железопътната линия София-Благоевград- Кула-
та. Пътуването с влак е забележително с множеството 
мостове над Струма и изградените осем тунела, които 
пресичат меандрите й.

Рупите

Надморска височина: 100 м.
Най-близките градове са Петрич и Сандански. Мест-

ността „Рупите” се намира в кратера на угаснал вулкан, 
на десния бряг на река Струма, заобиколена от хълмовете 
Кожух (281 м надм. височина) и Пчелина. 

В миналото на това място е изригнал вулкан и в след-
ствие от него са се образували горещи минерални извори 
с температура 75оC. Водата е с голямо съдържание на въ-
глероден диоксид и притежава редица лечебни свойства. 
В местността „Рупите“ се срещат редки видове от фло-
рата и фауната. Тя е защитен природен обект от 1980 
г. Типични представители на флората са широколистен 
мразовец, източен чинар, едър змиярник (балкански енде-
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мит), катерлива ефедра и други, а на фауната – балканска 
чесновница, котешка змия, каспийска блатна костенурка 
и други.

Рупите са част от Стоте национални туристически 
обекта на България.

 Едър змиярник е балкански ендемит. Видът е разпрос-
транен на Балканския полуостров предимно в Гърция, ос-
новно на остров Крит, а също и в югозападната част на 
Анатолия. У нас е разпространен единствено в района на 
възвишението Кожух близо до Рупите.

Разстоянието от София до Рупите е 184 км, от Скопие 
– 212 км, от ГКПП Златарево – 30 км, а от ГКПП Станке 
Лисичково – 109 км.

Семково

Надморска височина: 1600 метра
Семково е красива местност и планински курорт в 

Рила. Разположено е сред смърчови и борови гори и се по-
сещава целогодишно. Климатът в района е средиземно-
морски със засилено планинско влияние. Средната годиш-
на температура варира между 7.5°C и 10°C.

Днес Семково е популярна зимна дестинация. Скиори и 
сноубордисти се радват на седемте писти с обща дъл-
жина 4 км. Изградени са 8 влека за придвижването на ту-
ристите. Трасетата са с различна степен на трудност. 
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Трите писти в северната част на курорта са сравнител-
но стръмни и се препоръчват само за напреднали спорти-
сти. Трасетата при курорта са по-полегати и подходящи 
за всички. Ски писта Орлите е с дължина 800 м и се об-
служва от два влека с капацитет съответно 450 и 700 
души за час.

От Семково тръгват множество живописни маршру-
ти към върховете и езерата на Рила. От тук започват и 
четири екопътеки:

„Очарованието на торфището“ - за около 2 ч. 30 мин. 
се стига до Сухото езеро. Тръгва се по черен път през 
хижа Семково и „Уплашената чешма” през борова гора. 
Стига се до маркирана туристическа пътека за Сухото 
езеро. Минава се през местността „Бранището“.

 „Следите на ледника“ - за около 3 часа се стига до Вап-
ски езера. Тръгва се по черен път през хижа Семково. Езе-
рата са разположени югоизточно от връх Вапа.

„Храмът на вечността“ - минава се за около 3 ч. 30 
мин., като се прави обиколка на местността. Тръгва се 
по черен път от Семково през смърчова гора. Минава се 
през местността Мраценкова чешма към района Васьо-
вец. Пътят продължава през местностите Сухо село и 
Причкапова ливада за Кривата ела и завършва отново в 
Семково. 

„Властелинът на планината“- за около 4 ч. се стига 
до Парка за танцуващи мечки. Тръгва се от Семково и се 
минава през Вълча поляна. Продължава се през Станкова 
гора и Яворово, докато не се стигне парка. 

Семково се намира на 190 км южно от град София, на 
90 км от Благоевград и на 17 км северно от град Белица. 
Местността се намира на 293 км източно от Скопие, на 
165 км от ГКПП Златарево и на 112 км от ГКПП Станке 
Лисичково.

Градски парк „Свети Врач” - Сандански
Надморска височина: 270 м
„Свети Врач“ е градски парк в 

Сандански. Единственият с пясъч-
ни алеи и един от най-големите по 
площ паркове в България. Прости-
ра се на 344 декара площ на двата 
бряга на река Санданска Бистрица. 
Първите фиданки - бял и черен бор, 
са посадени от войниците и коман-
дира на Втора армия генерал Геор-
ги Тодоров през 1916 г. За справяне 
с проблема с комарите около река 
Санданска Бистрица, през 1919 г. 

са доставени от Италия 18 фиданки от кедър и софора 
(японска акация). През 1981г градският парк получава име-
то „Свети Врач“. В него са засадени над 160 растителни 
вида, между които вековни чинари, обявени за природни 
забележителности. Срещат се растителни видове от 
Далечния изток – еукомия, софора, лагерстремия, сакура, 
криптомерия, магнолия, гинко; от Америка – гимнокладус, 
ликвидамбар, секвоя, декоративни кленове; от Средизем-
номорието – кипарис, кедър, нар, зокум, корков дъб, лав-
ровишня, латексово дърво, албиция, пиния, лаврово дърво, 
смокиня. Около водните площи и скалните кътове са за-
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садени вечнозелени храсти. В парка е изградено изкуст-
вено езеро, в което се срещат патици и лебеди.

Магистрала Струма свързва София и Сандански и пъ-
туването е бързо и удобно. Автомагистрала Струма е 
основен маршрут на движение в посока София – ГКПП „Ку-
лата” по първокласен път І-1/Е-79 /. Разстоянието между 
София и Сандански е – 172 км, между Скопие и Сандански 
е 227 км, от ГКПП Златарево – 45 км, а от ГКПП Станке 
Лисичково – 97 км.

Царев връх и мегалитно светилище 
Марков камък

Надморска височина: 2000 м – 2378 м
Царевишкият дял на Рила обхваща територията за-

падно от седловината Добро поле и носи името на най-
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високия връх в тази част на Рила – Царев връх. Заради 
впечатляващата гледка, която се разкрива от него, той 
е най – личният връх на Югозападна Рила. Царев връх е 
рядко посещаван. Под върха се намира древен мегалитен 
комплекс Марков камък. Причудливо подредените камъни, 
част от голямо тракийско мегалитно архео-астрономи-
ческо съоръжение служат за определяне на лятното слън-
цестоенe. По много от заоблени камъни и до днес са за-
пазени вдълбани дупки и соларни кръгове. Предполага се, 
че тук са се извършвали и ритуали в чест на почитаната 
от траките богиня Бендида. Царев връх е мащабно мега-
литно светилище. Представлява част от обширна древ-
но тракийска сакрална територия, разположена по било-
то на Рила планина (на 2000-2200 м надморска височина) 
между Марков връх и западното подножие на Царев връх 
с обща дължина от около 5 км. Царев връх е мястото, 
където според Житието на патриарх Евтимий и народ-
ните легенди българският цар Петър I разговарял и се 
съветвал със Свети Иван Рилски. Според учени мегали-
тният култов комплекс под Царев връх е големият езиче-
ски предшественик на Рилския манастир, намиращ се на 
няколко километра в източна посока.

Начало на маршрут за това светилище е град Благо-
евград. През красивата долина на река Благоевградска 
Бистрица до хижа Бодрост (може и с автомобил). След 
това започва изкачване в посока Царев връх, през тре-
вистото Добро поле, където близо до югоизточния склон 
на Царев връх е Марков камък. Това са огромни скали, на-
трупани в някаква крива симетрия, която напомня древен 
замък. Самият Марков камък са няколко скали една върху 
друга, в подножието на които има малка пещера. И тук 
има знаци от миналото. На най-личните скали отгоре има 
дупки. Огромните скали с хилядолетни знаци ни връщат 
към миналото на този край, обитаван от траките.

Магистрала Струма свързва София и Благоевград. И 
пътуването е бързо и удобно. Автомагистрала Струма е 
основен маршрут на движение в посока София – ГКПП „Ку-
лата” по първокласен път I-1/Е-79. Разстоянието между 
Скопие и Благоевград е 208 км, от ГКПП Златарево – 112 
км, а от ГКПП Станке Лисичково – 27 км.
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Парков район Безбог

Надморска височина: 1650 м до 2851 метра 
Парков район Безбог е един от шестте паркови райо-

на, на които е разделен Национален парк Пирин. На север-
северозапад граничи с парков район Вихрен, а на юг има 
обща граница с парков район „Трите реки“. На територия-
та му е разположен резерват „Юлен”, където се намират 
връх Полежан и Полежанските езера. В парков район Без-
бог се намира Поповото езеро, което е най-голямото по 
площ езеро в Пирин планина, както е Безбожкото езеро, 
циркусите Самодивски езера, Рибните езера, Кременски-
те езера и Каменишките езера.

Голямото богатство на парков район Безбог са 700 
вида висши растения, които се срещат на територия-
та на целия район. Според ботаниците 44 вида растения 
в Безбог са включени в Червената книга на България, в 
т.ч. планинския божур, нарцисовидната съсънка и златис-
та кандилка. От животинския свят типични представи-
тели на бозайниците са мечката, вълкът, и дивата коза. 
Най-многобройни са птиците. Характерни за резервата 
са синигерите, кълвачите, сокерицата, глухарът и бал-
канският кеклик. На припек може да се види усойница, а в 
някои от езерата и реките се среща балканска пъстърва.

Офисът на парков район Безбог се намира в живопис-
ния град Добринище, община Банско. През парков район 
Безбог минават няколко утвърдени туристически марш-
рути. Изходен пункт за атакуване на планината е седал-
ковият лифт, който свързва град Добринище с хижа Без-
бог.

Най-близките градове са Добринище и Банско. Раз-
стоянието от София до Банско е 155 км, София – Добри-
нище 163 км. Разстоянието от Скопие до Добринище е 
268 км, от ГКПП Станке Лисичково – 88 км. от ГКПП Зла-
тарево – 142 км. Пътува се по първокласната пътна мре-
жа на България.
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Попови ливади

Местоположение: Пирин планина, близо до град Гоце 
Делчев

Надморска височина: най-висока точка - 1424 м 
Попови ливади (или Попски преслап, Папаз чаир) 

(41°33‘06“ с. ш. 23°38‘06“ и. д.) е седловина между Среден 
и Южен Пирин, чиято най-висока точка се намира на ви-
сочина 1424 м. Дълга е 1,5 км и широка – 0,5 км. В нея се 
включват няколко по-малки местности - Гълъбова поляна, 
Влашката черква, Васильова мандра, Пункта, Сейрянлъка. 
Попови ливади представлява 4-5 слънчеви поляни, обгра-
дени отвсякъде от иглолистна гора (най-вече бял бор, но 
също обикновен смърч и бяла мура). Местността изобил-
ства от гъби и горски плодове, както и от бистри пото-
ци. През седловината преминава участък от 19,6 км от 
третокласен Републикански път III-198 (Гоце Делчев – Пе-
трич – ГКПП Златарево).

Името на местността идва от легендата за родо-
любив свещеник, който живял по време на османската 
власт. Гонен от турците той се укрива в горите между 
Ореляк и връх Свещник. Местното население започва да 
нарича местността Попови ливади.

Районът е подходящ за екотуризъм. Попови ливади са 
изходен пункт за интересни туристически маршрути 
в южния, югоизточния и северния дял на Пирин планина. 
Местността Попови ливади е отправна точка за изкач-
ване на връх Ореляк (2 часа) и връх Свещник (2 часа и 30 
минути). Както и на няколко пешеходни маршрути – хижа 
Малина (5 часа и 30 минути), хижа Пирин (7 часа), хижа 
Славянка (5 часа) и Парилската седловина, връх Муторок. 

Разстоянието между София и Попови ливади е 220 км, 
между Скопие и Попови ливади – 253 км. От ГКПП – 78 км, 
от ГКПП Станке Лисичково – 142 км. Пътуването от раз-
личните точки минава по магистрала, първокласен, вто-
рокласен и дори третокласен път от републиканската 
пътна мрежа.
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Баюви Дупки (резерват Джинджирица)

Местоположение: Национален парк Пирин, 4 км югоза-
падно от хижа Безбог

Надморска височина: 1490 м – 2880 м
Резерват „Баюви дупки - Джинджирица“ е част от те-

риторията на Национален парк „Пирин“. Резерватът е 
обявен за защитен с цел да се запазят естествените 
реликтни гори от бяла и черна мура и голямото разноо-
бразие от растителни и животински видове.

Заема площ от 2873 хектара. Разположен е между вър-
ховете Пирин и Бански суходол. Включва и циркусите Ба-
юви дупки, Разложки суходол, Каменитица, връх Окаден, 
Сегмен тепе, Даутов връх, местността Конярника и до-
лината на Бяла река.

Резерватът е местообитание на около 500 вида висши 
растения, 55 ендемита и много видове включени в Черве-
ната книга на България. Балканската дива коза е символ 
на биосферния резерват. Срещат се още дива свиня, зла-
тка, белка, катерица, глухар, кафява мечка. В почти всич-
ки части на резервата се срещат сокол, ястреб, кълвач 
и други. „Баюви дупки - Джинджирица“ е част от парков 
район „Баюви дупки“. През резервата преминава и между-
народният маршрут Е4: Пиринеи - Алпи - Рила - Пирин - Пе-
лопонес. В Национален парк „Пирин“ маршрутът е от хижа 
„Предел“, през хижа „Яворов“, хижа „Вихрен“, заслон „Тевно 
езеро“, хижа „Пирин‘, до местността Попови ливади. 

Най-близките градове са Банско, Разлог, Белица. Раз-
стоянието от София до Банско е 155 км. Разстоянието 
от Скопие до Банско е 260 км, от ГКПП Станке Лисичково 
– 80 км. от ГКПП Златарево – 135 км. Пътува се по първо-
класната пътна мрежа на България.

Връх Вихрен
Местоположение: Национален парк Пирин
Надморска височина: 2914 метра
Вихрен  е най-високият връх на Пирин. Той е втори по 

височина в България (след връх Мусала) и трети на Бал-
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канския полуостров. Намира се в северния дял на Пирин 
на главното било между връх Кутело (на северозапад) и 
Хвойнати връх (на югоизток). С тези два върха го свърз-
ват седловините Премката (2610 м) на север и Кабата 
(2535 м) на юг. Гледан от Банско, Вихрен прилича на пре-
сечена пирамида, а от юг – на четиристенна пирамида. 
За този връх е характерно, че изглежда по много разли-
чен начин от различните посоки. Скалите, които изграж-
дат Вихрен са мрамори, които не задържат вода. Поради 
това в целия район на върха няма реки и езера. Най-близ-
ките езера са Влахините на югозапад. Растителността 
по склоновете на Вихрен е бедна – трева и лишеи. Живо-
тинският свят е по-богат – има птици, дребни гризачи, 
но най-вече диви кози. Цветето еделвайс се среща в изо-
билие по скалния ръб Джамджиеви скали.

Един от маршрутите е хижа Вихрен – връх Вихрен. 
Дължина на маршрута: 3.36 км. Денивелация: 964 м. 

(изкачване от 1950 м. до 2914 м. надморска височина)
Това е най-краткият път. До хижата се стига с кола. 

Пътят е сравнително добър. Пред хижата има малък пар-
кинг. От хижата нагоре има обозначена маркировка. За 
начинаещи туристи пътят е около 3 часа (с включени по-
чивки). Пътят е стръмен и предимно каменист. На около 
10 минути след началото пътеката се разклонява. Дяс-
ната пътека води до местността Казаните. Там расте 
еделвайс. Лявата пътека е с маркировка за връх Вихрен. 
След повече от час се стига седловина Кабата. Тя разде-
ля върховете Вихрен и Хвойната. От Кабата започва ис-
тинското катерене на върха. Наклонът на места дости-
га 45 градуса, а мрамора може да бъде хлъзгав. От самия 
връх се вижда нещо любопитно – надписи с камъни, на раз-
лични езици, с всякакви послания. От  Вихрен не е далеч и 
Кончето - на около час път.

Най-близките градове са Банско и Добринище. Раз-
стоянието от София до Банско е 155 км, София – Добри-
нище 163 км. Разстоянието от Скопие до Добринище е 
268 км, от ГКПП Станке Лисичково – 88 км. от ГКПП Зла-
тарево – 142 км. Пътува се по първокласната пътна мре-
жа на България.



20

Природен парк „Рилски манастир“ и 
пещерата на свети Иван Рилски

Местоположение: община Рила, западен дял на Рила 
планина

Надморска височина: 750 м - 2713 м
Природен парк „Рилски Манастир” заема площ от 

25253,2 хектара. Той  е един от най-големите природ-
ни паркове в България. Най-високата точка е връх Рилец 
– 2713 м надм. височина. На територията на природния 
парк „Рилски манастир“ се намират 28 езера. Най-високо 
разположено е първото от Дяволските езера (2445 м), а 
най-ниско разположено е Сухото езеро (1892 м). Тук е и 
най-голямото високопланинско езеро на Балканския полу-
остров – Смрадливото, с площ 212 дка и дълбочина 24 м. 
Територията на природния парк е една от най-богатите 
на водни ресурси части на България. През нея минава Рил-
ска река – най-дългата (51 км) и най-пълноводната река в 
цяла Рила. Голямо богатство на парка е естествена ве-
ковна гора. Със своето уникално видово разнообразие ри-
ло-манастирската гора е най-пъстрата резерватна гора 
- тук се срещат бяла мура, смърч, ела, бук, бял бор, наско-
ро откритият локален ендемит - рилски дъб и др. Близо 
до Кирилова поляна се намира единственото находище на 
тис в Рила. Изключително богат и разнообразен е расти-
телният и животинският свят в гората.

Установени са 1400 вида висши растения, сред които 
интересни са божествена иглика (Primula deorum), тран-
силванска камбана (Campanula transsilvanica) и сив див тю-
тюн (Nicoliana tabacum); 164 вида мъхове; 203 вида лечебни 
растения. 
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През парка минават много пешеходни туристически 
маршрути.

Сред най-посещаваните маршрути са:  
• град Рила - Рилски манастир – Кирилова поляна – Су-

хото езеро – Кобилино бранище;
• град Рила - Рилски манастир – Рибни езера – Смра-

дливо езеро;
• град Рила - Рилски манастир – Мальовица;
• град Рила - Рилски манастир – Седемте Рилски езе-

ра;
В подстъпите на парка се намира гр. Рила. В сърцето 

на парка се намира най-значимият паметник на българ-
ската култура и духовност – Рилският манастир. 

На североизток от манастира, високо в планината има 
пещера  където се намирал първоначалният гроб на све-
ти Иван Рилски.

Пътуването от София до град Рила е 107 км по магис-
трала Струма и след това второкласен път. Разстояние-
то от Скопие до град Рила е 207 км. От ГКПП Станке Ли-
сичково – 42 км и от ГКПП Златарево – 129 км.

Планина  Осогово

Осоговската планина е най-северната част на Осо-
говско-Беласишката планинска група от Рило-Родопския 
масив. Тя се разпростира в границите на две държави – 
България и Македония. Пета по височина в България, като 
най-висок връх е Руен - 2251 м надморска височина. Той се 
намира в българската част на планината и е сред 100-те 
национални обекти.

Осогово е най-северната планина от пограничните, 
които са разоложени между Струма и Вардар.

На север и изток граничи с Кюстендилската и Каме-
ничката котловини и долината на Крива Река. На запад 
планината се ограничава от областта Овче поле, а на 
юг - с долината на река Брегалница. Чрез седловината 
Черната скала, в землището на с. Ваксево, Невестинска 
община, Осогово се свързва с Влахина планина, а чрез Вел-
бъждката седловина - с планините на Краище.

Осоговската планина се очертава предимно като об-
ласт на букови гори, но има и иглолистни, които са по-
малко.

Осогово е старо славянско или пославянчено име, кое-
то означава планина.
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Връх  Дабие (Осогово)

Връх Дабие се издига в началото  на главното (по-ви-
сокото) било на планината  Осогово.Той е висок 907 м. 
Има добре изразен асиметричен вид. Най-високата му 
част представлява заравненост с форма на правилен 
кръг. До края на 19 век върхът плътно е покрит с вековни 
дъбове, откъдето произлиза и неговото име (в своя говор 
възрастното население на тогавашното близкото село  
Богослов казвало „дабие“ вместо дъбове).

Сега върхът е обезлесен. Темето му е покрито с трев-
ни формации, млади борове, брези, леска, трънка, а също 
така лековите растения: мащерка, жълт кантарион и др.

Връх Дабие представлява интерес и от историческа 
гледна точка. На него са открити останки от късно ан-
тична крепост.

До върха може да се отиде с моторно превозно сред-
ство, като се пътува по шосето за село Богослов и се 
спре малко преди селото (10 мин.), или пеша по пътеката, 
която започва над спортен комплекс „Осогово“ на гр. Кюс-
тендил (50 мин.). 

Местността Широките поляни  (Осогово)

Едно от най-красивите и удобни кътчета за отдих и 
спорт в планината Осогово е местността Широките по-
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ляни. Тя се намира в североизточната част на планината, 
на около 1345 м надморска височина. Представлява обшир-
но, открито място, наклонено в посока югозапад, от три 
страни заобиколено от иглолистна и широколистна гора.

В североизточната част на местността Широките 
поляни се намира хижа „Иглика“, една от най-големите 
хижи, която днес не функционира.

От местността Широките поляни може да се пред-
приемат пътувания в различни посоки. На североизток за 
около 20 мин. се отива до връх Гроба. На юг се прости-
ра безлесния Ноев рид (20 мин.). В югозападна посока са 
местностите Студен кладенец (10 мин.), Памука (30 мин.) 
и др.

Местността Широките поляни отстои на 11 км юго-
западно от Кюстендил. От града до нея може да се отиде 
с моторно превозно средство за около 20-40 мин., като 
се пътува по шосето за местността Мандрата (през с. 
Богослов) или пеша по маршрута Кюстендил - лесопапарк 
Хисарлъка – с. Богослов – Долни попови ливади – Ноев рид 
за около 2,45 ч. Този маршрут се осъществява с помощта 
на опитни водачи.

Местността Ючбунар, с. Богослов

Ючбунар се счита за една от най-интересните мест-
ности в близките околности на Кюстендил. Тя се намира 
в землището на с. Богослов (името на селото идва от 
силно разпространеното през 11-12 в. богомилско учение и 
павликянство), по северните склонове на планината Осо-
гово, приблизително на около 940-970 м надморска висо-
чина. 

Местността е на 6 км югозападно от гр. Кюстендил и 
до нея се стига по асфалтиран път (минава се през цен-
търа на с. Богослов, в дясно по указателна табела.)

Интересът идва преди всичко от растителността. 
Там могат да се видят някои редки и нетипични за Кюс-
тендилския край и страната растителни видове, но най-
интересна е горичката от американски секвои, три от 
които правят особено впечатление. Те са засадени в 
редица,близо една до друга и през годините така са оплели 
клоните си, че приличат на красива пирамида,извисяваща 
се на около 25 м височина. Трите дървета са на около 90 
години.

В местността има каптаж, построен от 13-ти Рилски 
полк, около който също растат млади секвои.
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Седловината  Дервена

Седловината Дервена се намира на около 10 км на за-
пад от Кюстендил. Тя свързва планината Лисец (на север) 
и Осогово (от юг) и се явява като праг между по-високата 
Каменишка котловина (от запад) и Кюстендилската кот-
ловина (от изток). През нея е прокаран международният 
път от София за Скопие (Република Македония) и минава 
през град Кюстендил, кв. Въртешево, с. Жиленци, с. Врат-
ца, с. Гърляно, с. Раненци, с. Гюешево-ГКПП Гюешево.

Името на седловината произхожда от турската дума 
„дервент“, която означава проход, дефиле или клисура. На-
селението на близкото село Вратца я нарича с името на 
селото, оприличавайки я на врата.

Седловината Дервена има 900м надморска височина. 
Тя е предпочитано място за изходен пункт за туризъм 
из планините Осогово и Лисец. От нея на юг може да се 
отиде до Баловец, Мацаков камък, Врачашка чешма и дру-
ги интересни места в подножието на северните склоно-
ве на Осогово, а на север до връх Връшник – първенецът 
на планината Лисец.

Паркът пред сградата на община 
Кюстендил 

В центъра на Кюстендил, откъм източната страна на 
площад „Велбъжд“, е оформен красив парк.Той е от най-
посещаваните места в града. Създаден е в началото на  
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ХХ в. от учители от тогавашното педагогическо учили-
ще. Многократно е реконструиран в резултат на което 
чувствително са изменени неговите първоначални разме-
ри, план  и  видов състав на растенията. 

В него растат различни иглолистни и широколистни 
дървета и храсти. Наред с белия бор, обикновената ела, 
тополата, брезата, липата, дивият кестен и вечнозеле-
ния чимшир, могат да се видят секвоя, ливански кедър, 
обикновен айлант, широколистен чашкодрян, магнолия и 
др. Повечето от дърветата са на възраст 40-50 год., но 
има и такива, които са на 70-80 год., достигащи до ви-
сочина на 15-20 м. В западната част е построена чешма, 
изработена от розов мрамор, а в източната пред област-
ната администрация се издига скулптура – пластика на 
ябълка, направена от кюстендилски художник.

Паркът е любимо място за почивка на жителите и гос-
ти на Кюстендил.

В растително отношение, истинско богатство за 
града представляват липите и кестените по централ-
ната алея на бул. „България“. Пролетно време, когато 
дърветата цъфтят навсякъде в центъра мирише на 
липа. С кафенетата по алеята и дърветата, гостите на  
Кюстендил го оприличават на Париж. Булевардът започва 
от площад „Велбъжд“ и стига да гаровия площад (жп гара 
Кюстендил).

Конявската планина

Категория на обекта: планини и гори
Подкатегория: планина
Конявската планина има средищно положение между 

Кюстендилската, Радомирската, Дупнишката котловини 
и Краище. Тя е важна климатична граница на средиземно-
морското влияние по долината на река Струма.

Конявската планина има форма на дъга, отворена на 
североизток. Средната част на планината е най-висока 
и в нея се издига най-високият връх Виден (1487 м). Севе-
роизточната част на дъгата се очертава от хребета 
Риша, а югоизточната – от хребета Колош. Във вътреш-
ната част на дъгата е Байкалската падина с пресушено-
то Чокльово блато. Отворът на североизток е зает от 
ниска хълмиста област. Реките, които извират от пла-
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нината, са леки притоци на Струма. Те са малки и мало-
водни.

Лесопарк “Хисарлъка” 

Местоположение: Кюстендил
Лесопарк „Хисарлъка“  е разположен на 1300 декара площ 

в най-ниските разклонения на Осоговската планина, непо-
средствено до гр.Кюстендил на 670 надморска височина. 
Залесяването започва през 1891 година от лесовъда Йор-
дан Митрев и само за 8 години  са създадени 1200 декара 
борови насаждения. И грозният и каменист хълм се пре-
връща в зелена, млада гора. 

От града се качва в лесопарка Хисарлъка, пеш за 30-
40 минути, по три асфалтирани  пътя и няколко екопъ-
теки. От хълма се открива красива панорама към града 
и околните планини. Тук има и два ресторанта: „Чешме-
то“ и „При генерала“, които предлагат специални ястия 
от Кюстендилския край. Изградени са: „Пътека на здраве-
то“  , „Алея на влюбените“. Кюстендилци ежедневно спор-
туват на физкултурните площадки. Детският кът „Баба 
Яга“ с дървена къщичка и много и разнообразни игри пред-
лага на малчуганите много забавления на открито.

В западното подножие на хълма, южно от града се на-
мира   Зоопаркът, който се обитава от хищници, трево-
пасни животни и много птици. На 100 метра от Зоопарка 
се намира параклисът „Св. Четиридесет мъченици”. Спо-
ред една легенда от това място до хълма Спасовица е 
имало въжен мост  и когато минавала царската свита 
от 40  девойки той се скъсва и те падат във водите на 
езерото. На пролетния празник на скалата, вече параклис, 
кюстендилци палят свещи за здраве.

Резерват „Църна река“ - Осоговската 
планина

Резерватът  „Църна река“ е разположен в горното те-
чение на река Църна  в  Осоговската планина  на площ от 
200 хектара на надморска височина  1400- 1600 м. Той  е 
характерен горски резерват, разположен  в пояса на сред-
нопланинските гори от бук, ела и смърч с надморска висо-
чина 1350-1600 м. 

Възрастта на дърветата е над 130 години, а височина-
та им е  30 метра. Резерватът е  разположен над десния 
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бряг на река Църна. Освен буковите гори тук се среща и  
черна елша, върба, бял бор, сибирска хвойна, явор, слива 
и др. От тревните видове  преобладават лазаркинята, 
власатката, светликата, горският здравец, орловата па-
прат и горският зановец. Срещат се  доста  защитени 
от закона птици като малкият креслив орел, сокол скит-
ник, червената каня, забулената сова, осоядьт, зеленият 
и пъстрият кълвач, дроздът белоопашатият мишелов, 
скалният орел и жълтоклюната алпийска гарга. Други ви-
дове животни са: видра, европейски вълк, рис, сухоземни 
костенурки, алпийски тритон, слепокът, сърни, преди вре-
ме дори мечки. Връщането следва да стане като се върви 
по пътеката по течението на реката и се достигне до 
водослива й с река Елешница (около 1 час), т.е. по асфал-
товия път за с. Сажденик. Оттук все надолу по пътя се 
стига до Чекански мост, където има автобусна спирка. 
Маршрутът не е маркиран и целият преход се изминава за 
около 6 часа. За по-ефективно и компетентно разглежда-
не на резервата  може да се вземе  туристически водач.

Разстоянието до столицата  от Кюстендил – 103 км.   
В Кюстендил се стига с влак и автобус от София, Перник, 
Радомир - 86 км.   Основен изходен пункт за Осоговската 
планина  е Кюстендил.  Влакове от София: 7:47 ч., 9.29 ч., 
10.00 ч. Кюстендил - София: 9.30 ч., 11.30 ч., 16.30 ч. До 
тук се стига с автобус или такси. Пътят е асфалтов – 
20 км до хотела.

Автобус се движи само в събота до „Три буки“. Хо-
тел „Три буки“, е разположен в едноименната местност 
на 1680 м н.в. на просторна поляна, заобиколна от букови 
гори и млади иглолистни насаждения. Оттук се открива 
необикновено красива панорама. Хотелът има футболно 
игрище, плувен басейн, тенис корт, бейби влек, ски писта 
и паркинг с 80 места.

От хотелския комплекс се тръгва  по пътя за село Цър-
вена ябълка - Сажденик.  Маршрутът не е маркиран и це-
лият преход се изминава за около 6 часа.

Връх Мъчи баба
Връх  Мъчи баба се намира в  Лисец планина,  запад-

но от Кюстендил, на 21 километра. Надморска височина 
1036 метра. Върхът е  в западните  подстъпи на плани-
ната и е обрасъл с широколистни и иглолистни гори. Из-
ходен пункт - с. Долно село.  Тръгване в посока на север 
по течението на р. Бистрица  към с. Кутугерци  на  едни 
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километър  и половина  вече  сте в подстъпите на вър-
ха. Планината в ранното утро е свежа и гостоприемна . 
Есенната мъглата скоро ляга във водите на река Бистри-
ца и бавно изтича надолу към Кюстендилското поле. Пре-
сича се реката в късните есенни дни -  тя е ниска.  И по 
малка пътечка тръгвате към връх Мъчи баба. С какво е 
известен този връх. Някога по турско време турците не 
могли да  завладеят  крепостта , която се намирала на 
върха. И тогава хванали една баба от близкото селище. 
Мъчили я, били я, за да покаже мястото където минават  
водопроводните тръби  за крепостта. Бабата не изда-
ла мястото  на водопровода  и затова била измъчвана, 
окована в каца и търкулната от връх Мъчи баба в река 
Бистрица по стръмното, надолу. Когато стъпих на върха 
дъхът ми спря. Имах чувството, че някой бе проснал огро-
мна домашна тъкана черга по билото на планините наоко-
ло.  Слънчевите лъчи играеха по нея с цялата си пъстро-
та. Само ръката на великия художник Владимир Димитров 
– Майстора би сътворила такава гледка. 

Късноантична  крепост на връх „Мачи баба“ е на площ 
от около 5 дка. Има отломки от делви, части от необра-
ботени плочести камъни, следи от хоросан. Във вътреш-
ното пространство се забелязват следи от сграда. 

Връх Руен
Връх Руен е най-високата точка в Осоговската пла-

нина /2251 м/. Точно през него минава държавната гра-
ница с Р Македония. Осоговската планина дава началото 
на река Бистрица, Елешница и Новоселска. Има богато 
разнообразие на растителни видове - иглолистни и широ-
колистни гори, а подстъпите към върха са обрасли с бо-
ровинкови масиви.. 

Името Руен значи червеникаво, може би идва от  цве-
та на листата на боровинките, които през есента ба-
грят с  тъмночервен цвят поляните. От върха се откри-
ва красива панорама с планините Влахина, Малешевска, 
Огражден, та чак до Беласица. Не на последно място пла-
нината е богата на билки.       

При хижа „Осогово“ се намира модерна ски писта. Ба-
зата се използва често за „зелено училище“, както на хо-
тела „Три буки“.

Изходен пункт град Кюстендил. – 20 км до местност-
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та Три буки.  До Кюстендил се стига с влак и автобус 
от София, Перник, Радомир  - 86 км. Има няколко изходни 
пункта за връх Руен: хижа “Осогово“  и туристически ком-
плекс „Три буки“ разстоянието до върха е 12.5 км.  Основен 
изходен пункт за Осоговската планина  е Кюстендил и с. 
Гюешево.  Влакове от София: 7:47 ч., 9:29 ч., 10:00 ч.; Кюс-
тендил - София: 9:30 ч., 11:30 ч., 16:30 ч. До тук се стига 
с автобус, такси, може и мотоциклет, /пролет – есен/ от  
Кюстендил разстоянието е близо 20 км.

Автобус се движи само в събота до „Три буки“. От  
с. Гюешево,  се стига до с. Гърляно и по течението на 
река Бистрица се изкачва до върха.

Преди да тръгнете, може  да останете в хотел „Три 
буки“, който е разположен в едноименната местност на 
1680 м н.в. на просторна поляна, заобиколна от букови 
гори и млади иглолистни насаждения. Оттук се открива  
необикновено красива панорама: на север към синия си-
лует на Витоша, към гигантския купол на Рила на изток, 
към беломраморния Пирин на югоизток и към връх Mали 
Руен на запад. Хотелът има футболно игрище, плувен ба-
сейн, тенис корт, бейби влек, ски писта, паркинг с 80 мес-
та.

От „Три буки“ до връх Руен е 18 км. Времето на изкач-
ване до върха е 3 часа и половина. По маркираните пътеки 
към върха има няколко заслона за почивка, дори някои са 
пригодени и за зимни условия с печка,  дърва и медицински 
принадлежности. На самия връх  също има заслон. 

Връх Синаница, Пирин 
Синаница (2516 м.), наричан още Разцепения връх, Ва-

ровитата чука или Чуката, е връх в Пирин. Издига се на 
Синанишкото странично било, на югозапад от връх Геор-
гийца и на запад от Момин връх. Изграден е от розово-сив 
мрамор. Има характерен разцепен вид, поради което не 
може да се сбърка, когато се гледа от югозапад, напри-
мер от град Сандански. Североизточната му 200 метро-
ва отвесна стена е алпийски катерачески обект от ка-
тегория „а“. Тя е изкачена за пръв път от Андрей Тодоров 
и Васил Настев през 12.07.1949 г., а първото зимно изкач-
ване от Енчо Петков и Йордан Мачирски е през 27.04.1955. 
От върха при ясно време се разкрива красива гледка към 
Кончето и връх Вихрен на североизток до връх Каменица 
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на югоизток. От едноименната хижа, която се намира на 
северозападния бряг на Синанишкото езеро до върха може 
да се стигне за час. Тъй като се намира малко встрани 
от останалите обекти в Пирин, Синаница е по-малко по-
сещаван връх, но е любим на много от туристите. До 
него може да се стигне от хижите Вихрен, Беговица (Ка-
меница), Яне Сандански или заслон Спано поле. Всеки от 

преходите е между 2 и 6 ч.
Синаница е един от най-красивите върхове в Пирин и 

изобщо в България.

Връх Виден

Той е най-високият връх на Конявската планина с ви-
сочина 1487 м. До 29 юни 1942 г. носи името Бандера, из-
вестен е и с името Ачул (заради триангулачния знак на 
върха). Има конусообразна форма. Изграден от триаски 
варовици и мергели. От него се открива панорама към 
Кюстендилската котловина и околните планини. Северно 
от върха е построена кула, в която е разположена Район-
ната радиорелейна и телевизионна станция. РРТС Виден 
е пусната в действие на 4 септември 1969 г. и покрива с 
радио и телевизионен сигнал Кюстендилска област, как-
то и част от Пернишка, Благоевградска и Софийска об-
ласти. До върха има автомобилен път – отбивка на пътя 
Радомир-Кюстендил, дължината му е 6,6 км, като първи-
те 1,8 км са в лошо състояние. 
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Причудливи образувания

Природни забележителности
от България - Кюстендилски и 

Благоевградски регион
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Земенският пролом

Земенският пролом е в Югозападна България на река 
Струма, разположен на територията на две области- 
Пернишка и Кюстендилска.. Надморска височина  550 м. 
Проломът е тесен и дълбок.  Дължината му е 22 км започ-
ва  западно от град Земен н.в. 593 м продължава на юг към 
село Раждавица, където свършва. Затова и носи името на 
града - Земенски пролом.

Разстоянието до София е близо 73 км. Най-близкият 
град е Радомир на 31 км, Перник – 45 км , Кюстендил 38 км. 
Най-близкото пътническо летище е в София -78 км. Сти-
га се с автомобил от София – Перник – Радомир –Земен. 
От Кюстендил през Конявската планина – Драгомирово 
- Земен.  Влакове от София: 7:47 ч., 9:29 ч., 10:00 ч. ; Кюс-
тендил - София: 9:30 ч., 11:30 ч., 16:30 ч. Слизане на гара 
Земен. Разписания на автобусите по направление София 
–12:00 часа; пристига в Земен - 14:30 ч.; София - 18:10 ч. - 
пристига 20:40 ч.

Земенският пролом на река Струма е разположен меж-
ду Земенска планина на запад, и най-западния рид Риша 
на Конявска планина, на изток в община Земен, с община 
Кюстендил на юг. През пролома минава железопътната 
линия Радомир – Кюстендил – Гюешево  - 20 км.  

В пролома има много образувания: пещери, карстови 
извори, скални венци, скални арки - тук хората ги нари-
чат Струмски каменни видения. Интересна е скалната 
композиция Агапията, носеща името на земенския монах 
Агапий. Чудесен е карстовия извор Агапие  и Арката. С 
дебит от 2000 л в секунда. В северната част на проло-
ма, на двата бряга на река Струма, се извисяват причу-
дливите скални пирамиди с приказни форми - арки, игли, 
кули, крепости, животни, човешки глави и т.н.  Особено 
величествени са Гълъбинските скали, Адам и Ева и други, 
високи до 100 м.

А на левия бряг е разположен Земенският манастир. 
Той е основан през 11 век. Състои се от църква, камба-
нария и две сгради. Заслужава да се види  най-старата 
постройка на манастира: църквата, която е паметник на 
културата. Храмът датира от самото основаване на ма-
настира през 11 век. Интерес представляват стенописи-
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Мелнишки скални пирамиди
Мелнишките пирамиди 

са забележително природ-
но образувание. Този приро-
ден феномен може да бъде 
видян около град Мелник, 
откъдето произхожда и 
името на града (от ста-
рославянски мел - пясък). 
За формирането на тези 
релефни образувания е не-
обходим сух климат и мно-
го слънчева светлина. Тук 
през лятото (особено по 
обяд) температурите ста-
ват над 40оС. Разположени 

са в югозападното подножие на Пирин планина, в земли-
щата на гр. Мелник и селата Кърланово, Рожен и Сушица. 
Скалните образувания се намират на надморска височина 
от 350 до 850 метра, на височина достигат до 100 м и са 
разположени на площ от 50 кв. км. Те са изградени от сла-
бо споени пясъчници. Условно се делят на три дяла – Мел-
нишки, Кърлановски и Роженски пирамиди. Невероятната 
панорама може почти изцяло да се обхване с поглед от 
Роженската седловина - стотици различни по форма скал-
ни гъби, островърхи куполи, комини, класически пирамиди 
(подобни на египетските), минарета, конуси, игли, остри 
покриви на готически храмове, кораби, сложни плисирани 
гънки и други фантастични скулптори.

За посещение в Мелник няма лоши сезони – зимата в 
този южен край е съвсем мека и не е пречка за любители-
те на природата, а пирамидите са еднакво величествени 
и гостоприемни по всяко време. 

До Мелник води хубав асфалтиран път, който се отде-
ля от международния път Е79 София – Кулата след с. Ново 

те с библейски сцени от 14 век.
В североизточната част на село Полска Скакавица се 

намира друга природна забележителност – 70 метровият 
водопад Скакавица, образуван по откоса на висока тра-
вертинова тераса на река Полска Скакавица (десен при-
ток на Струма). Той е  обявен през 1968 г. за природна 
забележителност.
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Делчево. Градът е на 13 км от разклона. Разстоянието от 
София до Мелник е 180 км, от Скопие – 230 км (където се 
намират и най-близките пътнически летища). Граничен 
контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Златарево се на-
мира на 48 км, от ГКПП Станке Лисичково на 113 км. Най-
близкият град е Сандански на 22 км.

Директна автобусна линия има от автогара София до 
автогара Мелник – тръгване всеки ден в 14 часа и прис-
тигане в 18 часа. Цената на билета е 13 лв. Всеки ден в 
16.30 ч от Сандански тръгва автобус за Мелник. Време-
траене: 30 минути. В град Мелник няма жп гара. Най-близ-
ката железопътна гара е Дамяница, която се намира на 
около 12 километра от Мелник. До самите пирамиди може 
да се стигне по добре маркирана еко пътека от град Мел-
ник и от Роженския манастир. Мелнишките пирамиди са 
обявени за природна забележителност през 1960 година.

GPS координати: 41.52615, 23.39687

Коматинските скали

Местоположение: Влахина планина, на 25 км от град 
Симитли.

Най-близките градове са Симитли и Благоевград. Раз-
стоянието от София до село Брестово е 140 км, Благоев-
град – село Брестово - 42 км.

Коматинските скали или Коматиница са скални обра-
зувания. Намират се на 25 км над град Симитли във Вла-
хина планина. Те се извисяват над село Брестово. 

Скалите са се образували преди около 35 - 40 млн. г. 
Намират се в непосредствена близост до Македонската 
граница. Името им идва от известния масив Коматиница. 
Скалният феномен се разпростира на територията меж-
ду река Вранещица и село Брестово. Представлява ма-
щабно образование с формата на венец и с височина на 
места до 130 м. Пейзажът по зъберите му е полу пустинен 
и беден на растителност. В основата му е зелена доли-
на, а около него гора. Скалите са със сив до сивочервен и 
виолетов цвят, на места със зелен оттенък. В геоложко 
отношение на различни места съставът им включва пя-
съчници, алевролити, агрилити и варовици.

Обектът не е популярна туристическа дестинация и 
все още не е включен в списъка със защитени територии. 
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Местността предоставя идеални условия за пешеходен 
туризъм и умерено планинарство. От върховете на ска-
лите се разкрива невероятна панорама към околния ланд-
шафт и на двете държави.

Коматинските скали са обвити в легенди и мистерии, 
в тях се говори най-често за воеводи, иманяри, тайнстве-
на пещера. Старите жители на Брестово, още си спом-
нят разказите на своите баби за огромните орли, обита-
вали в миналото върховете на Коматинските скали. Те 
били толкова големи, че без проблеми отнасяли със себе 
си агнетата на селяните. 

Достъпът до скалните образования е през селата 
Крупник, Потока и Кадийца до с. Брестово и Коматиница. 
Пътят от град Симитли за село Докатичево след Бала-
банци е черен и по него е възможно да се премине само с 
високо проходими коли.

Провиралото при село Лиляч

Село Лиляч се намира в община Невестино, Кюстен-
дилска област, от лявата страна река Струма, на 15 км 
от Кюстендил  и 56 км от София. На 500 м надморска ви-
сочина. 

От центъра на селищната система Невестино, след 
като сте закусили в ресторант „Струма невеста“, кой-
то е до известния Кадин мост построен през 1470 година 
и закупите нужната ви храна в магазините,  тръгвате 
с автобус или кола към село Лиляч. Може и пеша - 4 км. 
Навярно великани са мерили сили като мятали  огромни 
многотонни парчета скали и така са останали. Сигурно 
не са довършили играта и днес камъните неестествено 
стърчат и будят загадки.  Тясна цепнатина между два ог-
ромни камъка  наречена „Провиралото“  лекува бездетие.  
Според легенда, Теодора – жената на император Юсти-
ниан, който е роден в този край,  е заченала благодарение 
на ритуал изпълнен под скалата. През вековете тук са 
били провеждани доста „ритуали“ против безплодие . Още 
тя чисти  греховете и негативната  енергия в човешки-
те души… и има силата да лекува. И като се знае колко 
грешни са възрастните, то те се страхуват да минат 
през тази пролука, за да не се заклещят, но има и герои  
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/по слабички/, които минават и тържествуват.  Огромни-
те многотонни скали са били ползвани като олтари в ри-
туалите за плодородие. Имат няколко улея, в които се е 
оттичала кръвта на принесеното в жертва животно.

Всеки може да провери дали е грешен, ако мине между 
двете скали. Опитайте това преживяване!

Голямата пещера 

Голямата пещера или Илийската пещера е разположена 
на югоизточните склонове на Осоговската планина близо 
до границата с Р Македония в землищата на селата Илия 
и Ветрен. Пещерата се намира на надморска височина  
1 270 м. на няколко десетки метра под издигащия се на 
север от нея голям каменист връх “Човека” /1334 м/, чи-
ито западни дипли са обкичени с иглолистни гори. Ниско 
под върха водят началото си реките: Каровска река - на 
запад, Мала река -на северозапад и Джебряна на северо-

изток.
Входът на пещерата е обърнат на изток и от него се 

открива прекрасна гледка към долината на река, Речица 
служеща за граница между Осоговската и Влахина плани-
на, а в далечината и към масива на Рила планина.

Ако застанете пред пещерата пред вас ще се разкрие 
прекрасна гледка към долината на река Речица, в далечи-
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ната се вижда и Рила. Таванът на пещерата непосред-
ствено до входа е пробит и през този отвор частично се 
осветява началото на Пещерата.  Тя е едноетажна, суха, 
неразклонена, с дължина 54 м., 15 м. широчина и височина 
от 3 до 20 м.

Характерни пещерни образования в залата липсват и 
голяма част от тавана и е опушен от палените  в пе-
щерата огньове и от пушека на борина, която местното 
население е използвало за осветление. Точно срещу входа  
на пещерата, в дъното на залата се намира тесен про-
ход, който почти е запълнен с пръст и придвижването 
по-нататък е невъзможно. По всяка вероятност затру-
пването на процепа е резултат от няколкократните по-
хождения на иманяри. Проучване доказва,  че  е  била из-
ползвана за жилище от праисторическите хора още през 
каменно-медната и началото на ранножелязната епоха 
(10 000 – 3 500 година пр. Хр.). Намерени са оръдия на тру-
да от камък, кости и кремък, а също така и останки от 
керамични съдове. Има големи колонии с прилепи  и затова 
през зимата не е желателно да се посещава. Има тесен  
проход в дъното, който е запълнен с пръст, казват, че 
било работа на иманяри. Сред населението се носят раз-
лични легенди, че в пещерата било пуснато куче, което е 
излязло отвъд в Р. Македония. С обявяването й за защи-
тен природен обект се спира нашествието на иманяри и 
вандали.

Стобските пирамиди

Едно от причудливите  образования в България са 
Стобските пирамиди, втори след Мелнишките. Те се на-
мират в Западния дял на Рила планина,  област Кюстен-
дил, в землището на село Стоб, община Кочериново. Над-
морска височина 700 м, на площ от 740 декара. 

 Екопътека с дължина 1 км свързва селото с пирамиди-
те. Стига се за 30-40 минути. Пирамидите са се оформи-
ли под влияние на ерозията  и  измиването на наносната 
почва, както и климатичните  промени  през годините.  
Формите имат различни фигури: наподобяват очертани-
ята на хора, животни, растения и митични същества, на 
гигантски гъби, комини и други. Народът е създал леген-
ди, с които обяснява   появата им. Според едно предание, 
майка проклела дъщеря си, която се омъжила за момче дру-
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говерче и всички се превърнали в камъни. Други приемат 
легендата, че по време на сватбено шествие, кумът бил 
толкова изкушен от красотата на младоженката, че по-
нечил да я целуне. Изумени, всички сватбари се вкаменили. 

Заради своята уникалност през 1964 година Стобски-
те пирамиди са обявени за природна забележителност. 
Включени са в списъка на Стоте национални туристиче-
ски обекта под № 28, заедно с Рилския манастир.

Печат може да получите в информационния център в 
селото под №28 а.

Село Стоб е разположено в западните поли на Рила 
планинка. Историците казват, че  то е наследник на мо-
гъщия тракийски град Стоби.

Стоб е предпочитана дестинация за любителите на 
планинските разходки. По време на своя престой може да 
се насладите на различни природни и исторически забеле-
жителности край с. Стоб - Стобските пирамиди, Рилски 
манастир, Седемте рилски езера, водопад Рилска Скака-
вици.
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Водни обекти

Природни забележителности
от България - Кюстендилски и 

Благоевградски регион
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Водопад Рилска Скакавица

Местоположение: в близост до Паничище, на 90 км от 
град София, на територията на Национален парк Рила.

Водопад Рилска Скакавица е най-високият водопад в 
Рила планина. Разположен е на 1750 метра надморска ви-
сочина, в подножието на връх Кабул. Водата пада от 70 м, 
което го прави един от най-красивите водопади в Бълга-
рия. Леснодостъпен е през всички сезони. Зимата когато 
замръзне изцяло, там се провеждат състезания по ледено 
катерене. Скакавишкият водопад е пълноводен и през ля-
тото, когато черпи водите си от Скакавишкото езеро и 
потоците по източните склонове на връх Кабул.

Пътното разстояние от София до Паничище 90 км, из-
минават се  за около 90 минути. Разстоянието от Скопие 
до Паничище 201 км – 3ч и 20 минути приблизително. ГКПП 
Станке Лисичково – 87 км – 1ч и 20 минути. Най-близкият 
град е Сапарева баня на 10 км от Паничище. Друг близък 
град е Дупница, намиращ се на 27 км от Паничище. В ра-
йона на Сапарева баня  минава и европейският туристи-
чески маршрут Е-4.

Водопад Рилска Скакавица е включен в списъка на дви-
жението Опознай България – 100 национални туристиче-
ски обекти. Печатът се намира в хижа Скакавица.

Местността е много красива, има добра маркировка и 
възможност за планински преходи и разходки.

Маршрут 1: Паничище – водопад Рилска Скакавица, 
пеша от Паничище за около 2ч и 15 минути  или с авто-
мобил до местността Зелени преслап и след това 1ч и 30 
минути до водопада.

Маршрут 2: хижа Рилски езера – водопад Рилска Скака-
вица: пеша от горната станция на лифта и хижа Рилски 
езера за около 1 ч и 30 минути. 

Долната станция на двуседалковата въжена линия 
"Рилски езера" е на 4км от Паничище по наскоро рехабили-
тиран асфалтов път в много добро състояние, на 13,5 км 
от град Сапарева баня. Още на влизане в Сапарева баня 
табелки указват пътя към курортно селище Паничище, а 
на излизане от града по целия път има табели за лифта. В 
района на долната лифтена станция има платен паркинг. 
Чрез лифта до хижата стигате за по-малко от 20 мину-
ти, като преодолявате разстояние от над 2 километра и 
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денивелация от 600 метра. През по-голямата част от пъ-
туването ви с лифта ще сте сред вековна гора от борове 
и мури, а в горната му част ще се насладите на прекрасни 
гледки в Национален парк Рила. Горната станция на лифта 
се намира на около 100 метра от хижа Рилски езера.

Маршрут 3: езеро Бъбрека – водопад Рилска Скакавица: 
пеша за 2 ч и 30 минути.

GPS координати: lat =42.2222 / lon=23.3057

Попово езеро

Надморска височина: 2234 метра
Най-близките градове са Банско и Добринище. Раз-

стоянието от София до Банско е 155 км, София – Добри-
нище 163 км.

Попово езеро е част от най-голямата езерна група в 
Пирин, състояща се от 16 езера. Всички те са свързани 
помежду си с речна система, чието начало е река Ретиже. 
Поповото е най-голямото по площ и най-дълбокото езеро 
в Пирин планина. Езерото е оградено от върховете Си-
врия, Джано, Кралев двор, Момин двор и Джангал. Попово-
то езеро се захранва от два потока, вливащи се в южна-
та му част, но основно се пълни от снеготопенето през 
пролетните месеци от годината. Езерото е с площ от 
123 дка, дължина 480 м и дълбочина 29.5 метра. Растител-
ността наоколо е бедна, поради надморската височина. 
Наоколо е покрито предимно с трева и клекове. В средата 
на езерото има островче, за чието образуване се носят 
няколко легенди. Целият остров е покрит с вековен клек, 
който е разпространен и по поляните около езерото. До 
1942 г езерото носи името Папазгьол, което е буквален 
превод на името на турски език. С името на езерото са 
свързани легенди. 

Интересен факт е, че в Поповото езеро няма нито 
риба, нито змия, нито каквото и да е друго животно. Чо-
векът и тук е опитал да даде своя принос, но безуспеш-
но – всички пренасяни риби умирали. Поради тази причи-
на сред местното население съществува предание, че в 
езерото живее воден овен, който изяжда всяка живинка, 
дръзнала да се засели там.

Маршрути, минаващи през Попово езеро:
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1. От Добринище (долна лифт-станция за хижа Безбог) 
– хижа Безбог – връх Джангал – Попово езеро – Валявишки 
езера – хижа Демяница – около 6 ч. и 30 мин.

2. От хижа Безбог - хижа Пирин – 4 ч. и 30 мин.
3. От хижа Безбог - Попово езеро - Лява Краледворска 

порта - Тевно езеро - 4 ч.
4. От хижа Безбог – Попово езеро – Самодивски езера 

– връх Кралев двор - 3 ч. и 30 мин. - 4 ч.
Най-близките градове са Добринище и Банско. Раз-

стоянието от София до Банско е 155 км, София – Добри-
нище 163 км. Разстоянието от Скопие до Добринище е 
268 км, от ГКПП Станке Лисичково – 88 км. от ГКПП Зла-
тарево – 142 км. Пътува се по първокласната пътна мре-
жа на България.

Минерални извори - село Огняново

Надморска височина: 540 метра
Най-близкият град е Гоце Делчев на 12 км, Банско на 

40 км. 
Огняново е българско село, разположено в югозападна 

България, съвсем близо до границата с Гърция. Цели чети-
ри планини се издигат около Огняново - Пирин, Родопите, 
Славянка и Стъргач. Селото е с благоприятен климат, а 
като се прибави и минералният извор на територията 
му, селището се превръща в отлично място за балнеол-
ожки и селски туризъм. Минералният извор в Огняново е 
известен с наименованието Мирото, който се е експло-
атирал още в древността. От лековитите свойства на 
водата му са се възползвали хората в далечната римска 
епоха. Специфичният микроклимат на района е свързан с 
цъфтенето на естествените акациеви насаждения. Ло-
калните въздушни течения по долината на р. Канина пък 
спомагат за разнасянето във въздуха на невероятния ака-
циев аромат. 

Огняновските минерални бани се състоят от 24 тер-
моминерални извора със сумарен дебит 102 л/сек. и сред-
на температура на водата 39 - 40 градуса по Целзий. Най-
известният и най-голям извор тук е Мирото. Водите от 
изворите са бистри, безцветни, със слаб дъх на серово-
дород, с температура 42 градуса по Целзий. Абсолютно 
всички минерални извори на територията на селото са 
без санитарно – химическо замърсяване и са бактериоло-
гично чисти.
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Разстоянието от София до село Огняново е приблизи-
телно 200 км. Пътното разстояние от Скопие до село 
Огняново е 284 км или 4 ч и 30 минути. От КГПП Станке 
Лисичково – 92 км или 1 ч и 42 минути с автомобил. От 
КГПП Златарево – 145 км или 2 ч и 40 минути.

Кременски езера

Местоположение: Национален парк Пирин, в Кремен-
ския циркус

Надморска височина: 2139 м – 2359 м
Изходни точки: от хижа Безбог - 2 ч.
от Попово езеро 1 ч. и 30 мин.
Кременски езера е езерна група съставена от девет 

езера (седем постоянни и две пресъхващи). Те са разполо-
жени в тесен, но много добре изразен циркус, носещ съ-
щото име. Заобиколени са от върховете Сиврия, Джано 
и Кременския връх. Оттичат се чрез малък поток в река 
Ретиже (десен приток на Места). Като езерна група те 
са най-големи в цял Пирин със своята сумарна площ от 
196 декара и общ воден обем 1 560 000 кубични метра. По 
големина две от тях заемат второ и четвърто място, а 
по дълбочина – трето и пето място. 

Долното Кременско езеро е най-голямото. Намира се 
източно от връх Острец. Има продълговата форма. Пло-
щта му е 98 декара, дълго е 500 метра, а ширината му 
достига 275 м. На югозапад от него е Горното Кременско 
езеро с площ 66 дка. Южно от връх Острец е най-висо-
кото Кременско езеро с площ 10 декара. До езерата се 
стига най-лесно от долината на река Ретиже и от връх 
Джано. От Ретиже се тръгва при сливането на Кремен-
ския поток с реката, на около 2100 м надморска височи-
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на. Оттам нагоре водят две пътеки. Едната, по-пряката, 
върви стръмно покрай десния бряг на Кременския поток 
и излиза при двете най-долни Кременски езера, на 2200 м 
надморска височина. 

Другата, по-дълга и полегата, тръгва отново от сли-
ването на Кременския поток с река Ретиже, но поема 
първоначално на изток, а после западно по десния долинен 
склон на реката.

До езерата се стига от хижа „Безбог", а най-добра 
гледка към тях се разкрива от връх Орловец. 

Най-близките градове са Добринище и Банско. Раз-
стоянието от София до Банско е 155 км, София – Добри-
нище 163 км. Разстоянието от Скопие до Добринище е 
268 км, от ГКПП Станке Лисичково – 88 км. от ГКПП Зла-
тарево – 142 км. Пътува се по първокласната пътна мре-
жа на България.

Попинолъшки водопад

Местоположение: област Благоевград, местност По-
пина лъка, 18 км от град Сандански, Пирин планина

Надморска височина: 1230 м
Попинолъшки водопад се намира в Северен Пирин. Водо-

падът е разположен на 18 километра от град Сандански, в 
местността Попина лъка. Той е разположен по течението 
на река Башлийца. Река Башлийца и река Сърчалийца да-
ват началото на река Санданска Бистрица. Висок е 15 ме-
тра и през цялата година се отличава с пълноводие. Има 
два пада на водата, между които се е образувало водно 
пространство с удобна скала над него. До водопада се 
стига с кола по тесен, но добър асфалтов път. Най- близ-
кото до водопада населено място е село Лиляново.

В местността има условия за риболов и горски пеше-
ходен туризъм. По-смелите от посетителите могат да 
се пробват и да упражняват планинско колоездене. Горис-
тата планинска местност и близостта на река Сандан-
ска Бистрица предлагат чудесни условия за развитието 
на ловен и риболовен туризъм.

Доста близо до природната забележителност се на-
мира и хижа Яне Сандански, до която се стига за около 
5-6 минути. В околността е разположено и курортното 
селище "Туричка черква". Попина лъка е изходен пункт за 
преходи в Пирин: до хижа Беговица, до заслон Тевно езеро, 
до хижа Синаница, до хижа Вихрен и други.
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Най-близкият град е Сандански - на 18 км . Разстояние-
то от София до Сандански е 172 км, (до водопада – 190 
км), От Скопие до Сандански е 227 км. От ГКПП Станке 
Лисичково до Сандански е 97 км, а от ГКПП Златарево – 
45 км.

Минерални извори - село Марикостиново

Местоположение: област Благоевград, община Пе-
трич,  на 2 км от село Марикостиново 

Надморска височина: 80 метра
Най-близкият град е Петрич на 11 км . Разстоянието 

от София до село Марикостиново е 201 км и до него се 
стига директно по международния път Е-79, от Скопие и 
село Марикостиново е 227 км. От ГКПП Станке Лисичко-
во до село Марикостиново е 97 км, а от ГКПП Златарево 
– 45 км.

Село Марикостиново е разположено в Петричко-Сан-
данската котловина на левия бряг на река Струма. На 2 
км от селото е извора на минерална вода и гейзерна ле-
чебна кал. На мястото е построен уникален балнеоклима-
тичен и калолечебен център. Съчетанието на минерал-
ната вода и лечебна кал са ценно природно богатство на 
региона. Даденостите на термалния извор са познати от 
древни времена и първите им откриватели били живее-
щите по тези земи тракийци от племето синти. През ос-
манско владичество минералната гейзерна кал от Мари-
костиново е била карана с биволски коли до Цариград. До 
1907 година Макрикостиновските минерални бани са били 
владение на турската община, а по-късно са били предос-
тавени като собственост на Яне Сандански. Той провел 
редица мероприятия за създаване на по-благоприятни ус-
ловия за пребиваване и лечение. В състава си минерална-
та вода  в местността има наличие на въглероден дву-
окис и свободен сероводород. Голяма част от дебита на 
минералния извор (60°С) се излива в езеро с лечебна кал. 
Изворната кал в калонаходището се образува при отла-
гане на фино глинесто вещество, носено от минералната 
вода. Едно от предимствата на калонаходището се опре-
деля от естествено бликащата минерална вода, която 
разрежда калта и създава условия за непрекъснато дви-
жение на слоевете.

Минералната вода в Марикостиново, в съчетание с ле-
чебната кал, се отразяват благоприятно при заболявания 
на опорно-двигателния апарат, периферната нервна сис-
тема и псориазис.
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Кюстендилската  минерална вода

Най-голямото богатство на град Кюстендил през ве-
ковете и сега е минералната вода. Възникването на гра-
да е свързано с водата.

Древна Пауталия е един от най-известните курорти 
и благоустроени градове на Римската империя. Тук е бил 
построен вторият по-големина на Балканския полуостров 
храм-паметник на здравето - Асклепион, който бил на-
речен на името на здравето – Асклепий. В Пауталия са 
намерили своето изцеление римските императори Улпия 
Траян, Марк Аврелий и др.

През 15 век турците експлоатирали повече от 20 изво-
ра. Построили над 12 каменни бани с кубета. От тогава 
е останала и най-старата баня на Кюстендил - „Дервиш“, 
построена през 1556 год., в близост до Областна админи-
страция, Художествената галерия „Владимир Димитров - 
Майстора“ и община Кюстендил.

След Освобождението на България от турско робство, 
през 1910 год. са построени две градски бани - „Алай“ – 
войнишката баня, която днес е сауна и възстановителен 
център и „Чифте“, наречена така, защото има две къпал-
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ни – мъжка и женска и днес функционира като общоград-
ска минерална баня. Намира се в Банската градинка, в 
центъра на Кюстендил.

На 8 юли 1966 год. е открита Балнеолечебница с ку-
рортна поликлиника, която функционира и до днес. В бли-
зост до нея е Спа-хотел „Стримон“, намиращ се на ул. 
„Цар Симеон“ в центъра на Кюстендил.

Изворите с минерална вода (40 на брой) са каптира-
ни предимно в южните квартали на града. Минералната 
вода е с доказани лечебни свойства. Нейната температу-
ра е 73,3 градуса и е една от най-горещите в страната. 
Съдържа флуор, хлор, сулфат, натрий, калий, бром, йод и др. 
химични елементи, но е със силен мирис на сероводород.

Кюстендилската минерална вода е много подходяща 
за лекуване на артроревматични заболявания на опорно-
двигателния апарат, гинекологични и кожни заболявания, 
възпалителни процеси на горните дихателни пътища, за-
болявания на периферната нервна система и гръбначния 
мозък, отравяния с тежки метали и др.

По-своите физични и химични свойства Кюстендилска-
та минерална вода се доближава до водите на някои от 
известните френски извори в Пиренеите.

Реките на гр. Кюстендил 

През гр. Кюстендил протичат две реки – Банщица и 
Колушка. От тях по-дълга и многоводна е река Банщица, 
известна сред по-възрастните кюстендилци и с името 
„Банска“. Тя е образувана от сливането на реките Глого-
щица и Мировска, които водят началото си от планината 
Осогово – първата от масива на връх Кюнек, а втората 
- североизточно от връх Църнотрав. Протича през земли-
щата на с. Жиленци, Кюстендил, с. Ябълково и се влива в 
река Струма при с. Коняво. Дълга е около 11 км. В очерта-
нията на Кюстендил коритото на реката е благоустро-
ено и една част от него покрито.

Река Колуша извира от  Осогово, северно от връх Гро-
бо. Тя протича през западната част на Кюстендил и се 
влива в река Банщица (Банска), между първия и втория 
мост, свързващи кварталите Могилата и Запад. Дълга е 
3 км. В чертите на града речното й корито е изцяло по-
крито. 
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Реките в околностите на град 
Кюстендил

В близост до Кюстендил протичат няколко реки.
Струма - извира от югозападните склонове на плани-

ната Витоша. Тече през Югозападна България и Северна 
Гърция и се влива в Орфански залив на Средиземно море. В 
пределите на България тя е дълга 290 км, а водосборната 
й площ заема 10200 кв. км. Реката тече около 7-8 км севе-
роизточно от Кюстендил. В  древността е позната под 
името „Стримон“.

Бистрица – известна е с името „Соволянска Бистрица“ 
(от с. Соволяно на 5 км от гр. Кюстендил). Тя води нача-
лото си от северния склон на връх Руен (Осогово). В го-
рното си течение е буен планински поток. На около 1 км 
преди да излезе от планината, реката рязко променя своя-
та посока на северозапад и навлиза в Каменишката кот-
ловина, след което заобикаля от север планината Лисец 
и протичайки през Кюстендилската котловина се влива в 
река Струма при с. Коняво, на 7-8 км от Кюстендил. Дъл-
га е около 51 км. Реката има сравнително малко прито-
ци. От тях най-дълъг е притокът Лебница (Гюешевската 
река). Нейният водосборен басейн заема площ 300 кв. км. 

Драговищица – извира от планината Кървав камък в 
Сърбия. На българска територия има дължина 28 км. Вли-
ва се в река Струма при с. Шишковци, на около 9-10 км от 
Кюстендил. По-важни нейни притоци са Уйненщица и река 
Ломнишка.
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Новоселска - извира от местността Предела в плани-
ната Осогово. Тече на север до с. Слокощица, на около 1,5-
2 км от Кюстендил. До вливането си в река Струма, при 
с. Жабокрът, тя е известна под името „Слокошка река“. 
Дълга е 25 км, а площта на водосборния й басейн е 80 кв. 
км.

Във водите на реките Струма, Бистрица, Драговищи-
ца, Новоселска и др. се въдят пъстърва, мряна, клен, ско-
бар и някои други ценни рибни видове.

Село Гърляно - Ждрелото 

Село Гърляно се намира на 12 км западно  от Кюстен-
дил в полите на  Осоговската планина на двата бряга на 
река Бистрица, която  тук напуска ждрелото и се втурва 
надолу в Каменишката котловина. Надморската височина 
на селото е 940 м.  Проломът  издълбан от Бистрица е 
живописен с много скални образования. Често запалените  
туристи  използват  пролома да се изскачат до връх Руен, 
откъдето извира Бистрица.  

Гърляно е средновековно селище, възникнало като цен-
тър на оловно-цинковите руди  в Сребърно коло.  Днес ми-
ните не се експлоатират.  Природните дадености, чис-
тата природа определят района като едно желано място 
за вилна зона и туризъм.  Под напевните звуци на река 
Бистрица  нощувката в хотел  „Лагуна“ е  вълшебна, а хра-
ната в ресторанта природно чиста, питателна и вкусна. 
Има и два хранителни магазина, които предлагат биоло-
гично чисти домашни продукти, като мед, горски плодове 
и др. Оттук тръгва маршрута Гърляно – връх Руен. Той 
е за любителите на природните красоти, които искат  
да усетят могъществото на Осоговската планина. Из-
качването трае около 5-6 часа до осоговския първенец.  
Любимо място за катерачите е връх Соколов камък, къ-
дето  кюстендилският алпийски клуб води учебен процес. 
Тук  се е  провеждала  подготовката  на участници в екс-
педицията до Еверест - Людмил Янков-герой от Еверест, 
Стамен Стаменов и Тодор Григоров. По пътя край реката 
се минава ВЕЦ “Осогово“ една от първите в България.

  От двете страни на реката има чудновати скални 
образувания. Едно от тях е „Влюбената двойка“, която ви-
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соко се издига над асфалтовия път.

Разстоянието  от София до Кюстендил е 88 км. От 
летище София  до Кюстендил - 103 км. До Кюстендил се 
пристига с автобус: на всеки един час от 6:20 ч. до 20:00 
часа и обратно на всеки час от 5:30 ч. до 18:00 ч. - време 
за пътуване – 1 ч. и 40 мин.  

С влак: София – 07:47 ч., 09:29 ч., 10:00 ч., 15:00 ч., - 
Кюстендил. От гара Кюстендил – София: 05:20 ч., 07:47ч., 
09:29 ч., 10:00 ч., 15:00 ч. 

Маршрутът е Кюстендил - Земен, Радомир, Перник –
София и обратно. Автобуси от Кюстендил: Гърляно - Гюе-
шево: 5:50 ч., 7:35 ч., 11:20 ч., 13:35 ч.,16:35 ч., 17:55 ч., 19:40 
ч. С такси от Кюстендил: „Руен такси“ - тел. 078 551234, 
„О кей такси“ - тел. 078 542121. С личен транспорт раз-
стоянието от  столицата до Гърляно е 119 км.

Водопадът /Св.Яна/Ана
Водопад Света Яна  

/Ана/ се намира в бли-
зост до село Смоличано, 
община Невестино, об-
ласт Кюстендил. Село 
Смоличано е  разположе-
но по течението на река 
Елешница, в югоизточни-
те склонове на Осоговска 
планина. 

Надморската височина 
е 580 м. 

Водопадът „Света 
Яна“ е висок 15 м. Достъ-
пен е. Над него е разпо-
ложена църквата "Света 
Яна/Ана/. За да се стиг-
не до водопада се минава 

през селото. Според едно предание, преди 350-400 години 
е станал пожар в близката борова гора, при което изте-
кла много смола и то било наречено Смолица, а  по-късно 
името се променило на Смоличано.

Според една легенда Яна била много красива и добра 
девойка. Имала девет братя, които много я обичали, къ-
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дето ходят и Яна водят.  Завидяла снахата Павлевица. И 
Яна станала жертва на завистливата си снаха. Тя от зло-
ба убила със златното ножче, дето братята й го купили, 
единствената си мъжка рожба, за да злепостави и обвини 
обичаната от братята Яна.  

Братята й  се надумали да погубят сестра си Яна. Тя с 
жалост се съгласила, но  казала: „Там където падне моята 
снага  цръква да построите, там където паднат моите 
черни  очи - изворчета да изврат, там където падне моя-
та руса глава – водопад да стане, така както моята руса 
коса се вее, така вода да се лее!“  

 Така и станало: дето снагата и паднала църква съг-
радили, дето очите й паднали бликнали две изворчета с 
лековита вода, дето паднала русата й коса водопад  лее 
бързи води. 

Днес хората идват и пият за здраве от аязмата све-
тената вода и се радват на неземната красота на при-
родата. Човек трябва да види, думите тук са недоста-
тъчни.

Овчарченски водопад „Горица“ 
Намира се в северното подножие на планината Рила, в 

близост до село Овчарци и до град Сапарева Баня. Това е 
най-ниско разположеният водопад в Рила - на 900 метра 
надморска височина. Намира се по течението на река Го-
рица, събираща води от склоновете на върховете Крива 
Соспа, Каменна мандра и Кабул.

Водопадът е висок 39 m и в долната си част образува 
тераса. До него се достига по екопътека, започваща от 
горния край на село Овчарци и достигаща до местност-
та „Соколов изглед“ на 1200 метра надморска височина. 
Освен големия водопад, нагоре по течението на реката 
могат да се видят и още шест по-малки водопада с висо-
чина 5-15 метра.

Водопадът е част от вододайната зона на района и 
е пълноводен целогодишно, без метеорологичната обста-
новка да влияе на водния поток.
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Името на реката и на водопада произлиза от истори-
ята на красива девойка от селото на име Горица, която 
живеела щастливо с избраника си овчаря Йовица. Мълва-
та за красотата на девойката достигнала до местния 
турски бей, който изпратил слугите си да я отвлекат. Го-
рица побягнала към планината от преследвачите си и за 
да не попадне в ръцете им се хвърлила от скалите.

Направление: При движение по пътя Сапарева Баня - 
Дупница, се завива вляво след площадчето в центъра на 

Овчарци. Улицата е широка в началото, но много скоро се 
стеснява. Кара се все по същата улица, която завива леко 
в дясно и след около 500 м, в края й се достига паркинг с 
2 тепавици . Началото на екопътеката е вляво, след те-
павиците.
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Седемте рилски езера 

Това е група езера с ледников произход, разположена 
в планината Рила. Това е най-посещаваната от туристи 
езерна група в България и е един от стоте национални 
туристически обекта. Езерата се намират в Дамгския 
дял на Северозападна Рила и са разположени стъпаловид-
но между 2095 и 2535 м н.в. Заемат вдлъбнатини по склона 
на планината, като отделните езера са свързани помеж-
ду си чрез малки поточета. 

Първите три езера – Сълзата, Окото и Бъбрека – се 
оттичат всяко поотделно в Близнака, от който водата 
преминава последователно през Трилистника, Рибното и 
Долното езеро. През последните две езера минава един 
вече по-мощен поток, който, изтичайки от най-долното 
езеро, дава началото на река Джурман (ляв приток на 
Струма). Името на всяко от седемте рилски езера от-
разява някоя особеност на съответното езеро. Езерото, 
което е разположено на най-голяма надморска височина, 
носи името Сълзата заради прозрачността на водите. 
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Следващо по височина на разположение е Окото (нарича-
но още Сърцето), което е с приблизително овална форма. 
Окото е най-дълбокото циркусно езеро в България – дъл-
бочината му е 37,5 m. Бъбрека е езерото с най-стръмни-
те брегове от цялата група. Четвъртото езеро е Близ-
нака; то е най-голямото по площ от седемте. Езерото 
Трилистника е с неправилна форма и невисоки брегове. 
Най-плитко е Рибното езеро; на североизточния му бряг 
се намира хижата „Седемте езера“. Най-ниско разполо-
жено е Долното езеро, от което води началото си река 
Джерман.

Boдoпaд Пoлcкa Cкaкaвицa 

Boдoпaд Пoлcкa Cкaкaвицa ce нaмиpa в Зeмeнcкaтa 
плaнинa нeдaлeч oт гpaд Зeмeн и ceлo Pъждaвицa. Haд-
мopcкaтa мy виcoчинa e oкoлo 700 м и oтcтoи нa oкoлo 80 
км oт cтoлицaтa Coфия и 60 км oт гpaд Пepник.

Maлкa peкичкa, минaвaщa пpeз кaцнaлoтo нa cкaлeн 
мacив ceлo Пoлcкa Cкaкaвицa, пaдa oт 70м виcoчинa 
и oбpaзyвa мaлoвoдeн, нo пpикaзнo кpacив вoдoпaд. B 
cкaлaтa имa мнoжecтвo дyпки и цялaтa мecтнocт e 
oбpacлa c бyйнa pacтитeлнocт. Дo caмия вoдoпaд вo-
дят пътeчки, кaтo eднaтa cтигa дo cpeднaтa мy чacт, 
a дpyгaтa вoди дo пoднoжиeтo, къдeтo мoжe дa ce минe 
зaд вoднaтa cтpyя.

Mяcтoтo e дocтъпнo c влaк oт cпиpкa Cкaкaвицa и 
c кoлa пpeз ceлo Pъждaвицa. Зa дa cтигнeтe c кoлa, 
oт глaвeн път Coфия - Kюcтeндил ce oтклoнявaтe пpи 
тaбeлaтa зa ceлo Koпилoвци. Mинaвaтe пpeз ceлaтa Ko-
пилoвци, Шишкoвци и cтигaтe ceлo Pъждaвицa. B цeн-
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тъpa имa мaлък пpeлeз, пpeз кoйтo тpябвa дa минeтe и дa 
пpoдължитe пo тeceн acфaлтoв път нaгope. Cлeд oкoлo 
10 мин изкaчвaнe пo зaвoитe нa пътя щe видитe тaбeлa, 
oбoзнaчaвaщa пocoкaтa нa вoдoпaдa.

Пътят дo вoдoпaдa e чepeн и e пoдxoдящ зa джипoвe 
или caмo дo някъдe c лeк aвтoмoбил. Cлeд тoвa ce пpoдъл-
жaвa пeшa. Oбщия пpexoд дo вoдoпaдa зaeднo c пpecтoя 
нa нeгo щe ви oтнeмe oкoлo 4-5чaca (въpвeнeтo в eднaтa 
пocoкa пeшa e oкoлo 1 ч. и 30 мин.).
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Растения и животни

Природни забележителности
от България - Кюстендилски и 

Благоевградски регион
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Байкушева мура

Надморска височина: 1930 м
Байкушевата мура е от вида „Черна мура” (Pinus 

leucodermis, Pinus heldreichii) и е на възраст от над 1300 
години. Мурата се нарежда сред най-старите дървета 
в целия свят. Тя е най-възрастното иглолистно дърво и 
второто по възраст от всички дървесни видове в Бълга-
рия след вековния дъб в село Гранит. Дървото е кръсте-
но на българския лесовъд и природолюбител Константин 
Байкушев (1867 г. - 1932 г.), който го открива и изследва 
през 1897 г. Височината на дървото е 26 метра, диаме-
търът на ствола е 2.2 метра, а обиколката му - 7.8 ме-
тра. Байкушевата мура е разположена в близост до пътя 
за хижа Вихрен. Поради лесната достъпност дървото е 
една от най-посещаваните забележителности в района 
на хижа Бъндерица и хижа Вихрен. 

Черната мура е балкански ендемит, които се среща 
само в централните и северни части на Балканския по-
луостров. Расте в няколко планини в България, основно в 
Рила и Пирин.

Най-близкият град е Банско на 14 км. Разстоянието от 
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София до Байкушевата мура е приблизително 170 км. Път-
ното разстояние от Скопие до Байкушевата мура е 274 
км или 4 ч и 30 минути. От КГПП Станке Лисичково – 95 
км или 1 ч и 50 минути с автомобил. От КГПП Златарево 
– 148 км или 2 ч и 40 минути.

GPS координати: 41.76694 23.42305

Източен вековен чинар

Местоположение: село Златолист, община Сандански
Надморска височина: 376 метра
Дървото се намира в двора на манастира Св. Георги 

Победоносец в село Златолист. То е от вида Източен чи-
нар. Многократно участва в класацията Дърво на година-
та. На възраст е на около 1300 години. Височината му е 
около 28-30 м. Обиколката на дънера - 6 метра. Село Зла-
толист се намира в Санданско-Петричката котловина. 
До Златолист се стига през село Катунци, което е от-
далечено на 7 километра южно от него. Пътят на някои 
места не е асфалтиран. От Мелник до селото е изграде-
на екопътека, която продължава до Роженския манастир. 

Местни хора смятат, че мястото, където расте дър-
вото е единият от върховете на енергийния триъгълник 
- село Златолист, параклис Св. Теодор Тирон в Рупите и 
село Катунци. Смята се още, че като човек застане под 
короната на дървото, болки те му изчезват. 

Най-близкият град е Сандански на 33 км . Разстояние-
то от София до село Златолист е 200 км,  Скопие и село 
Златолист е 236 км. От ГКПП  Златарево – 53 км.

Жълт планински крем
(Lilium jankae)
Отдел Покритосеменни 
 Клас Едносемеделни
Семейство Кремови
Жълтият планински крем е балкански ендемит. Нари-

чан е още „Самодивско лале” и „Янкиев крем”. То е многого-
дишно луковично тревисто растение. Расте по тревисти 
места, скални полянки и варовит терен. Високо е около 1 
метър.
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Има от 2 до 5 златистожълти едри цветове. Око-
лоцветните листчета са силно извити назад и отвътре 
имат кафяви петънца. Червените прашникови торбички 
са увиснали, а между тях има оранжево близалце. Стъбло-
то е много жилаво и при опит да се откъсне се изтръгва 
и самата луковица, така че цветето е обречено на заги-
ване. 

Цъфти от юни до юли. Растението има неприятна и 
силна миризма, с която привлича опрашителите си . Раз-
множава се чрез семена. Видът е застрашен от косене-
то на ливадите, пашата на добитъка и унищожаването 
от туристите. Жълтият планински крем е защитен от 
Закона за биологичното разнообразие и е включен в Чер-
вената книга на България.

Мочурно плюскавиче

(Silene asterias Griseb)
Балкански ендемит
Мочурното плюскавиче е многогодишно, голо, 35 - 120 

см високо растение с пълзящо подземно стъбло. Стъбло-
то e единично, голо, гладко, в горната част жлезисто леп-
каво, неразклонено. Листата са целокрайни, голи, рядко в 
долната част по ръба с къси меки власинки. Съцветието 
е със силно скъсени междувъзлия, образуващо многоцвет-
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на главичка в основата обвито от 2 - 4 двойки, ципести 
или тревисти листа. Цветовете са двуполови, изправени, 
с голи до 3 мм дълги дръжки. Венчелистчетата са  черве-
ни. Тичинковите дръжки са голи, плодникът също. Семена-
та са  бъбрековидни, тъмно виолетови до черни, 0,7 - 0,8 
мм дълги.

Разпространено е по планински мочурливи ливади, тре-
савища и сфагнови торфища. 

Видът не е защитен от Закон за биологичното разно-
образие.

Родопското омайниче

(Geum rhodopaeum); 
Семейство Розоцветни; Род Омайничета
Български ендемит
Родопското омайниче е многогодишно тревисто рас-

тение, високо до 40 см. Стъблата са единични или по ня-
колко, изправени, неразклонени или слабо разклонени, гъ-
сто покрити с власинки и жлези. Приосновните листа са 
събрани в розетка, с дълги дръжки и влакнести от двете 
страни. Връхното листче е широко 3-8 см. То е яйцевидно 
и 3-5-делно. По ръба е назъбено. Страничните листчета 
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са 3-6 двойки, дълги до 1 см, яйцевидни и назъбени. Стъб-
ловите листа са приседнали или с къси дръжки и са дължи 
2-3 см. Съцветията са с 2-5 цвята. Цветовете са 2-3 см 
в диаметър. Чашелистчетата са дълги 8-10 мм и са яйце-
видни. Венчелистчетата са дълги 10-14 см, яйцевидни и 
оранжеви. Обитават влажни места и пространства край 
потоци.  Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното 
разнообразие.

Рилска теменуга

(Viola  orbelica)
Семейство Теменугови; Балкански ендемит
В България се среща предимно в Рила и Пирин. Обитава 

тревисти, скалисти, сипейни места и храсталаци. Обра-
зува малки групи от 20 до 50 индивида.

Стъблата са високи от 10 до 30 см, приповдигнати и 
разклонени от основата. Листата са тъпо назъбени, ча-
шелистчетата – продълговати и заострени, цветовете 
– кръгли, а венчелистчетата са жълти, в основата оран-
жеви, разперени нагоре и встрани. Цветовете са кръгли, 
по 1-5 на стъбло.

Едногодишно или двугодишно растение. Цъфти от юни 
до август. Размножава се чрез семена, които имат добра 
кълняемост, което е важен фактор за запазване на вида. 

Рилската теменуга е рядък вид. Защитена е от Закона 
за биологичното разнообразие.  Растението е включено в 
Червената книга на България. 

   
Бодлив миск

(Jurinea tzar-ferdinandii)
Сем. Asteraceae – Сложноцветни
Уязвим  Балкански ендемит.
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Бодливия миск е многогодишно тревисто растение с 
вдървеняващо коренище. Стъблата са високи 15–30 cm, 
облистени. Приосновните листа  са дълги 4–15 cm,  от-
горе зелени, отдолу бяло паяжинестовлакнести. Кошнич-
ките са няколко, дълги 15–20 mm, широки 4,5–7 mm, цилин-
дрични.  Размножава се предимно със семена и отчасти 
вегетативно, чрез коренищни издънки.

Обитава открити, сухи, варовити скалисти и тревис-
ти места, ерозирани терени. Образува силно фрагменти-
рани, обикновено малочислени популации.

Отрицателно действащи фактори за унищожаване или 
влошаване на качеството на местообитанията са вслед-
ствие на селскостопанска дейност, залесяване, строи-
телство.

Защитен вид съгласно Закона за биологичното разноо-
бразие. Част от находищата на вида попадат в защите-
ни зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 
в България.

Панчичев спореж
(Senecio pancicii)   
Балкански ендемит
Панчичевият спореж е многогодишно тревисто рас-
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тение, обитаващо мочурливи или влажни високопланински 
ливади и крайпоточни места с кафяви горски, вторично 
затревени и планинско - ливадни почви около горната гор-
ска граница.       

Расте на групи. Размножава се със семена и вегета-
тивно (с коренищни издънки). Цъфти юни - септември, 
плодоноси август - ноември. Образува изобилно плодосем-
ки, разнасяни от вятъра.

Цветовете му са тъмно-червени преди да се разцъф-
тят и  оранжеви след като се отворят; по няколко на 
стъбло. На височина растението достига 20-60см.

Пирински мак

(Papaver degenii)
Пиринският мак, наричан понякога и деганов мак, е мно-

гогодишно туфесто тревисто растение от семейство 
Макови. Пиринският мак е локален ендемит – расте един-
ствено във високопланинския пояс на планината Пирин, 
между 2100 и 2900 метра надморска височина.

Видът е защитен от Закона за биологичното разноо-
бразие. Включен е в Червената книга на България с кате-
гория рядък.             

Пиринският мак цъфти юли и август.    Отличава се от 
другите видове мак по приосновните листа и цвета на 
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венчелистчетата, тъй като е единственият български 
вид мак с жълти или оранжеви венчелистчета.

Пиринският мак се характеризира с трудно възобновя-
ване и ниска численост.

Скална зидарка

(Sitta neumayer)
Разред Врабчоподбни (Passeriformes)
Семейство Зидаркови (Sittidae)
Уязвим
 Дължина на тялото – 14 см. Отгоре е светлосива с 

черна презочна ивица, а отдолу е бяла с жълто-кафяви 
слабини, без пъстрини. Младите имат по-пухкаво опере-
ние и светла гръбна страна.

Обитава открити скалисти райони в южните части 
на страната, предпочита терени с по-ниска надморска 
височина. 

Размножава се по отвесни скали – от 2–3 m до няколко 
десетки метра височина. Гнездата са в дупки, цепнатини 
и др.; рядко в зидове на постройки. Отпред гнездовата ка-
мера е затворена с преграда от слепена кал и камъчета, 
в която има кръгъл входен отвор. 

През април снася 6–13 бели яйца с ръждивокофяво напе-
тняване. Малките се излюпват след 15–18 дни, престоя-
ват в гнездото около 28 дни. Годишно има по 1–2 люпил. 
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Храни се с насекоми, през есента и зимата – със се-
мена и плодове.

Балканска чучулига

(Eremophila alpestris balcanica)
Разред Врабчоподобни (Passeriformes)
Семейство Чучулигови (Alaudidae)
Уязвим
Балкански ендемит
Обитава ливади и пасища, включително на каменисти 

и скалисти терени, във високопланинската безлесна зона, 
главно по припечните склонове и билата, по-рядко в зона-
та на горите, рядко под 1400 m н. в.

Размножава се от май до юли, но балканският подвид 
изглежда има люпила в по-ниските части на планините и 
през април. 

Гнездото се прави във вдлъбнатина в земята, прикри-
та сред тревни туфи и камъни. Има по 2 люпила годишно 
с по 3–4 (до 6) яйца. Мътят женските птици. При други 
подвидове мътенето трае 10–14 дни, а престоят на мал-
ките в гнездата – 9–12 дни. 

За храна използват семена, през лятото насекоми и 
стоножки. 
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Дива коза

(Rupicapra rupicapra)
Дивата коза е тревопасен бозайник от разред  Чиф-

токопитни  (Artiodactyla), намиращ се в отделен род Диви 
кози (Rupicapra).

Козината през лятото е къса и гладка, а на цвят е 
светлокафява или червеникаво-кафява. През зимата тя 
става шоколадово кафява, а космите по гърба нарастват 
до 10-20 см. Долната страна е светла. Обикновено кра-
ката са по-тъмни. Има малка козя брада. Челюстите, бу-
зите и носът са бели. От окото до муцуната преминава 
черна ивица.

Придвижва се отлично по стръмни и скалисти участъ-
ци с голяма сигурност и прави големи скокове над планин-
ски пропасти. Самото придвижване е ходом или със ско-
кове, почти никога в галоп или тръс.

Полова зрялост настъпва на 2,5 (женски) или 3,5-4 
(мъжки) годишна възраст. Бременността трае около 25-
27 седмици. Ражда се едно, много рядко две малки. Малки-
те се раждат напълно развити и могат да се придвижват 
самостоятелно. Кърменето трае около 6 месеца, но мал-
ките много преди това започват да се хранят с расти-
телна храна.

Територията на България е била ловен обект, но в 
наши дни, числеността им е крайно ниска и е защитена 
от закона. Живее до 18-25 години.



71

Доставчици на 
услуги в природния 

туризъм
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Хижа Скакавица
Хижа Скакавица се намира в близост до Водопад Рилска Скакавица
Доставчик на услуги – планинска хижа 
Хижа „Скакавица” е първата хижа в България, изградена през 1922 г от туристи и 

членове на туристическото дружество на град Дупница.
Намира се в местността „Голяма Скакавица”в подножието на източния склон 

на връх Кабул. Намира се в Северозападна Рила, на 1876 метра надморска височина.
Представлява масивна триетажна сграда с капацитет от 79 легла с етажни са-

нитарни възли. Хижата разполага с 5 двойни, 5 тройни стаи, както и с туристически 
спални с 6,8 и повече легла. Цените на нощувките варират от 9 до 12 лева на легло. 
Хижата е водоснабдена, електрифицирана, отоплението е с печки на твърдо гори-
во. Има туристическа кухня, столова и барче. Има собствена писта с детски влек.

За резервации и информация: 
0886 509 409 (до 20 ч), 02/8081562 (в делнични дни 10-18 ч).
Хижата е под номер 29 в книжката на БТС „100-те национални туристически 

обекта – Опознай Родината”. Печатът се намира в самата хижа.
На половин час път от хижата се намира водопадът Скакавица.

 Хижа Бодрост
Хижа Бодрост се намира в близост до резерват Парангалица
Благоевград, местност Бодрост, GPS координати: N 42.016587    E 23.0874134
Доставчик на услуги – туристическа хижа 
Хижа "Бодрост" се намира в едноименния курорт, който е разположен на 27 км се-

вероизточно от гр. Благоевград. Пътят до хижата е асфалтиран и добре поддържан 
през всички сезони. Основно ремонтираната през 2009 г двуетажна сграда има общ 
капацитет от 40 места за нощувка, разпределени в стаи с по 2, 4 и 5 легла. Стаите 
имат самостоятелен санитарен възел, отопляват се с радиатори, захранвани от 
котел на твърдо гориво. На разположение на туристите са просторна столова, бю-
фет, туристическа кухня и ски-гардероб. Цените са 10,12 и 14 лв. на легло.

Телефони за резервации – 0885 799 948, 0889 077 322, 073 88 41 57.  
Курортна местност Бодрост е разположена сред обширни поляни и хълмове с 

естествени смесени иглолистни и широколистни гори. По поречието на течащата 
през местността река Благоевградска Бистрица има множество малки водопади и 
вирове, удобни за спортуване и риболов. Курортът предлага изключително добри ус-
ловия за отдих и туризъм през всички сезони. За любителите на зимните спортове 
са на разположение ски-писти с обща дължина 4 км и 750 м, кабинкова въжена линия с 
капацитет 1400 души/час, дължина 3000м и денивелация 900м, ски-влек "Помагалски" 
с капацитет 900 души/час и дължина 1500м, ски-влек за начинаещи (учебен) с капаци-
тет 500 души/час и дължина 300м.

Кабинковият лифт работи целогодишно през всички дни от седмицата, с изклю-
чение на понеделник, когато се провежда профилактика на съоръженията.

В курорта е изграден и "Еколенд"- интерпретативен образователен център за 
обучение на деца сред природата и няколко екопътеки. Местността е изходен пункт 
за краткотрайни излети до красиви местности и природни образувания и многоброй-
ни добре маркирани туристически маршрути в Югозападна Рила.

Комплекс „Рожена”
Комплекс ”Рожена” в близост до Мелнишки пирамиди
Доставчик на услуги – хотелски комплекс
Село Рожен, община Мелник
Комплекс „Рожена” е място създадено за почивка, спорт и развлечения, близо до 

природата. Намира се на 6 км източно от град Мелник и на 1 км от Роженския ма-
настир. Комплексът е сред прочутите Мелнишки насипи. Климатичните условия на 
местността са подходящи за хора с дихателни заболявания. Комплексът разполага с 
две механи, лятна градина, открит басейн, летен бар с тераса, детски кът, външно 
джакузи, сауна. Хотелът работи целогодишно, с капацитет 70 души. На своите гос-
ти хотелската част предлага 11 двойни, 9 тройни стаи и 2 апартамента. Всички 
стаи са модерно обзаведени и оборудвани с телевизор, климатик и хладилник. Пред-
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лага се 16-часов рум сервиз. Гостите на хотела ползват безплатно шезлонг, чадър, 
басейн и фитнес.

На посетителите се предлагат специалитети от българската национална кухня 
и богат асортимент от напитки и коктейли. Доброто обслужване и неповторима 
атмосфера в комплекс „Рожена” оставят приятен спомен за всички гости.

За резервации: 0878 42 49 04, 0878 42 22 88, www.hotelrojena.net

Рафтинг по река Струма
Рафтинг по река Струма – Кресненско дефиле
Доставчик на услуги – съоръжения за рафтинг
Дестинация:
Град Кресна, (път Е79, София – Сандански)
GPS координати: 41°43'48.20"N, 23° 8'57.27"E
Базата за рафтинг се намира на около 120 км от София, средно около час и по-

ловина път с кола по главен път Е79. След град Симитли, един километър в ляво до 
пътя до Кресненските  ханчета. Цветовете са черно и зелено с голям надпис Rafting 
center Reflip.

Цената за рафтинг по река Струма е 50 лв. на човек.
Включва:
• Незабравимо изживяване
• Транспорт по трасето
• Пълна рафтинг екипировка – неопренов костюм, яке, обувки за вода, каска и 

спасителна жилетка
• Застраховка
• Рафтинг инструктаж
• Лицензирани персонални инструктори
• Лодка
Общата продължителност е 4 часа. Трасето е с дължина 13 км в сърцето на 

Кресненското дефиле.
Река Струма предлага добри условия за рафтинг от март до октомври.
Рафтингът в Кресненското дефиле е страхотен начин за откъсване от еже-

дневието. Провежда се през пролетта, когато е най-пълноводна реката, през ця-
лата седмица и се организира от Къща за приключения и книги. Фирмата осигурява 
екипировката и професионален водач, а посетителите трябва да си носят бански, 
тениска и обувки (за мокрене). Мястото на срещата е по пътя София - Сандански, в 
Кресненското дефиле, между двата тунела има постройка с лодка, забита в покрива.

За записвания и въпроси:
Васил Флоров: (+359)888 139 435 / 0895 691 507
Кирил Макаров: (+359)887 602 678
E-mail: mail.bah.bg@gmail.com
http://bah-bg.org/pages/bg/vaseto-priklucenie/rafting/rafting-v-kresnensko-defile.php

Хижа Бъндерица
Хижа Бъндерица се намира на 300 метра от Байкушевата мура.
GPS координати: N 41o 46' 07.2" E 23‘ 25o 35.9" 
Доставчик на услуги – туристическа хижа 
Хижа Бъндерица е хижа в Северен Пирин, разположена на левия бряг на река Бънде-

рица на 1810 м надморска височина. Построена е през 1915 година по заповед на цар 
Фердинанд и тогава служителя в министерството на земеделието Костадин Байку-
шев като сушилня за семена от черна мура.  Намира се на 14 км от град Банско, до 
който води асфалтиран път. В непосредствена близост - на 300 метра югозападно 
по асфалтовото шосе - има пригодено място за палатков лагер. 

Новата хижа е масивна триетажна сграда с капацитет 95 места с в вътрешни 
санитарни възли и умивални. Електрифицирана е, отоплението е централно. Стара-
та хижа е масивна двуетажна сграда с капацитет 73 места с външни санитарни въ-
зли и умивални. Електрифицирана и водоснабдена, има туристическа кухня и столова. 
В района се ползват и бунгала с капацитет 30 легла. Електрифицирани са , отопление-
то е с електрически печки. Има паркинг. 
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Леглова база – около 160 л в стаи по 7, 8 и 10 легла. Има 12 броя бунгала с апарта-
менти и стаи със собствен санитарен възел. Цени апартаменти по 17 лв. на човек. 
Общи стаи по 7, 8 легла по 10 лв. на легло. 

Контакти: 0898 868 999 и 0894 340 343 - Христо Драгов (хижар)
Има автобусен транспорт с маршрут и спирки:
Банско – хижа Вихрен – Банско
От Банско (автогара)- моста на хотел Глазне – хотел Стражите тръгва в 8.30, 

15.00, 18.00 часа
От хижа Вихрен – 9.30, 15.00, 18.00 часа. Цена на билета - 6 лв.

Седалков лифт
Седалков лифт от хижа Гоце Делчев до хижа Безбог – свързан с Попово езеро
Доставчик на услуги – транспортно съоръжение сред природата – лифт
Най-добрият маршрут до Попово езеро е от хижа Безбог. Стартова точка е 

хижа Гоце Делчев. До нея безпроблемно се стига с кола от град Добринище. Оттам 
лифт ни отвежда на 2236 метра надморска височина до хижа Безбог. 

Лифтът работи  от 17 април до 31 октомври, всеки ден от 8.30 – 16.30 часа.
Цени на билети: еднопосочен възрастен – 10 лв. двупосочен – 15 лв.; еднопосочен 

деца до 12 години – 3 лв.; двупосочен –5 лв.
Деца до 4 годишна възраст ползват лифтовите съоръжения безплатно. В це-

ната на билета се включва застраховка Гражданска отговорност на съоръженията.
Началната станция на лифта е изградена 1600 метра надморска височина, а гор-

ната станция на 2240 метра надморска височина. Продължителност на качване/сли-
зане от крайните точки е 27 минути.

Разстоянието от град Добринище до началната станция е 12 км. по добре под-
държан асфалтов път.

Хижа Гоце Делчев
Хижа Гоце Делчев се намира на 1485 метра надморска височина.
Разстоянието от град Добринище до хижа Гоце Делчев е 12 км.
Хижа Гоце Делчев  е построена на широката поляна в местността Логовете, за 

обиколена от борова гора през 1950-1951г. Днес това е една от най-хубавите хижи 
в Пирин, която работи целогодишно и предлага топлина, гостоприемство, вкусна 
храна и уют.

До нея се стига от град Добринище по асфалтиран и поддържан през всички 
сезони път с дължина 12 км. Съществува и стара пътека, която почти се е изгу-
била поради по-рядкото си използване от туристите. Пеш разстоянието се взима 
за 2,30ч.

Хижата е на два етажа и партер, където е разположена малка столова.
Сградата е санирана и с нова отоплителна инсталация.
Стаите са напълно обновени. Капацитет: 23 легла.
На първия етаж се извършва настаняване в: 
2 стаи със спални и самостоятелен санитарен възел
2 стаи със спални с общ санитарен възел
2 стаи с по три стандартни легла с общ санитарен възел
На втория етаж се извършва настаняване в:
1 стая с 5 стандартни  легла и самостоятелен санитарен възел
1 стая с 2 стандартни легла и собствен  санитарен възел, който е разположен 

в коридора на етажа.
1 стая с 2 стандартни легла и допълнителен разтегателен диван.
Столовата е светла,  топла и приятна. Работи през всички сезони без почивен 

ден.
Тук се сервира сутрешната закуска и могат да се похапнат вкусни чорби и скара 

по всяко време на деня. В сезона на овчето кисело мляко , от юни до септември се 
предлагат леки десерти с домашно приготвени сладка от боровинки, бели череши 
и смокини.

Работно време на столовата: всеки ден от 8,00 ч.-23,00 ч. Цените са достъпни, 
а разнообразието на менюто- голямо. 
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През зимата отваря врати ски и сноуборд гардероб за екипировка под наем.
За туристите с лични автомобили, които предприемат по-дълги планински пре-

ходи или нощуват на хижа Безбог, е подсигурен денонощно охраняем паркинг .
Няма условия за приемане на домашни любимци: кучета, котки и др.
В близост до сградата на хижата е изградена беседка с чешма и скара за класиче-

ски мезета. Нейното ползване е свободно за гостите на хижата. 
Направете резервация за хижа Гоце Делчев на имейл: 
hoteldobrinishte@yahoo.com
Тел. 07447 21 20
 

Хижа  Семково
GPS координати: N 42.05301 E 23.53438
Доставчик на услуги – туристическа хижа
Хижа Семково свързана с Семково и еко пътека „Властелинът на планините
Курортен комплекс „Семково” се намира на 17 километра от град Белица, сгушен 

в полите на Рила / около 1600 метра надморска височина/ . До Семково се стига по 
живописен планински път, а самият комплекс е разположен на широки поляни, обгра-
ден със смърчови и борови гори. На северозапад и север от курорта се извисяват 
поредица от красиви върхове От тук се разкрива впечатляваща панорама към вели-
чествените върхове на Рила и Пирин. Над курорта, на височина от 1750 метра се 
намира хижа Семково.

Хижа Семково се намира в местността Плавище, североизточно от курорт 
Семково. Хижата представлява масивна сграда на два етажа с капацитет 55 места 
в стаи с по 2, 3, 4, 6 и повече легла и две общи помещения на двуетажни нари. Сани-
тарните възли и умивални са етажни, банята е обща за сградата. Хижа "Семково" е 
водоснабдена, електрифицирана, отоплението е с електрически печки. Има кухненски 
блок и ресторант, който работи целогодишно. Бюфетът осигурява добър асорти-
мент от напитки, хранителни продукти, захарни и др. изделия.

В близост до нея се намират много на брой езера, между които се  отличават 
Сухото, Вапските, Чернополянските и Скалишките езера.

За контакти: www.semkovo.com
Телефон: 089/859 4538

Комплекс Минерални извори
Комплекс „Минерални извори” свързан с Минерални извори с. Огняново
Доставчик на услуги – спа - хотелски комплекс
Хотелската база “Минерални извори” се намира в най-западната част на Родо-

пите, на 4 км от вододела на река Места в Пирин и на 10 км североизточно от гр. 
Гоце Делчев. Пътят се отклонява от с. Марчево на 1 км и достига до местността, 
известна под името “Огняновски минерални бани”. Минералните води, планината, 
южният климат и гората правят района един прекрасен кът за отмора. Хотелът се 
намира в близост 100 метра до  основният минерален извор, наречен „Мирото”. Во-
дата извираща от него е 42 градуса.

Комплексът включва хотелска част, ресторант, летен бар, 2 къщи за гости, 
една вила, 2 открити басейна с минерална вода. Хотелът разполага с 22 двойни стаи 
и  три апартамента. Ресторантът разполага с 80 места и външна градина с 100 
места. Предлага се изключително богата българска кухня.

На разположение на гостите на басейните са шезлонги, душове, чадъри. Водата е 
подходяща и за лечение на костно-ставни и неврологични заболявания.

Телефони за връзка и резервации:
07523 21 38, 0887 36 31 12, 0898 77 04 69
www.mineralniizvori.com

Туристически информационен център Сандански
Туристически информационен център Сандански свързан с градски парк „Свети 

Врач”
Доставчик на услуги – туристически информационен център
Туристически информационен център – Сандански се намира в самия център на 
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града и е лесно откриваем за всеки, нуждаещ се от информация, свързана с туристи-
ческия живот на гр. Сандански и района, а именно:

– Забележителности;
– Събития в общината;
– Възможности за настаняване;
– Заведения, ресторанти, нощни клубове, дискотеки и др.;
– Възможности за прекарване на свободното време, опознаване на местния бит 

и култура, развлечения;
– Превоз от и до гр. Сандански и общината;
– Коли и велосипеди под наем;
– Туристически агенции, агенции за недвижими имоти, банки, застрахователни 

дружества, интернет клубове, санаториум, поща, обменни бюра, книжарници, гале-
рии, банкомати и др.

ТИЦ – Сандански предоставя на посетителите си и информационни и реклам-
ни материали за туристическите обекти, намиращи се на територията на община 
Сандански и извън нея.

Координати:
Адрес: ул. Македония 28 ( до ГУМ)
Тел.: 0884 898976
Е-mail: tic.sandanski@gmail.com
Skype: tic.sandanski
Facebook: https://www.facebook.com/sandanski.tourism
Работно време:
Зимен период: 9:00 – 19:00
Летен период: 10:00 – 20:00
Центърът работи без почивен ден.
 

Хотел Орбита Благоевград
Хотел Орбита свързан с Царев връх и мегалитно светилище Марков камък
Доставчик на услуги – хотел
GPS координати: N 42.041756 E 23.153621 
Хотелът се намира на 5 км. от центъра на Благоевград, след парк Бачиново, в по-

сока местност Бодрост и ски център Картала. Хотел Орбита разполага с 60 места, 
разпределени в елегантни двойни и тройни стаи, студио и апартаменти. Реновира-
ният хотел предлага първокласен ресторант и очарователна градина. Местоположе-
нието на хотела дава уникалната възможност на гостите му да бъдат сред спокой-
ствието на планината. Разстоянието от хотела до ски писта Картала е 15 минути. 
Всички гости на хотела могат да ползват безплатния охраняем паркинг. 

Планински курорт "Бодрост" е изходен пункт за различни добре маркирани марш-
рути в Рила планина, които водят до национални известни природни забележител-
ности. 

Пешеходни маршрути:
- до хижа Македония - 3.30 часа
- до хижа Македония през Добро поле - 4.30 часа
- до хижа Македония с кабинков лифт - 4.30 часа
- до хижа Македония през Черната скала - 3 часа
-до Царев връх – 3 часа
- до скално светилище Марков камък – 2.30 часа
Преход през хижа Бодрост – Марков камък – Царев връх
Преход Карталска поляна – хижа Македония
От хотела при необходимост осигуряват опитен водач за преходи и пешеходни 

разходки.
За контакти:
+359 73 88 70 01
+359 892 254 302
office@hotel-orbita.bg 
www.hotel-orbita.bg



77

Хижа Безбог
Хижа Безбог свързана с Парков район Безбог
Координати 41° 44‘ 2“ N, 23° 31‘ 27“ E 41.733889°, 23.524167° 
Изходен пункт за атакуване на планината е седалковият лифт, който свърз-

ва град Добринище с хижа Безбог. Стартова точка е хижа Гоце Делчев. До нея без-
проблемно се стига с кола от град  Добринище. Оттам лифт ни отвежда на 2236 
метра надморска височина до хижа Безбог – най-модерната в Пирин. Хижа Безбог 
/2240м.н.в./е в сърцето на Пирин, красиво разположена на брега на езеро сред пано-
рама от високи планински върхове. През лятото тя е възлова точка за много кратки 
и по-дълги туристически маршрути, а през зимата  предлага уникална ски ваканция 
сред  девствена природа и белоснежна тишина.

Мястото е подходящо както за почитателите на белите спортове, така и за 
хора, които желаят да релаксират далеч от напрежението на града.

 Капацитетът на легловата база е 102 места + 6 допълнителни легла в апар-
таментите. Стаите са с различен стандарт: със санитарен възел в стаята, със 
санитарен възел на етажа и туристическа спалня. Хижата разполага със слънчева 
столова, която работи без прекъсване през целия ден. Предлагат се различни готве-
ни ястия, супи, скара, чай, кафе на достъпни цени.

Пролетта на хижа Безбог идва през месец май и юни. Периодът е за предпочи-
тане заради красотата на зелените поляни, богатството на цветя и билки, спо-
койствието извън натоварените летни месеци. През май поляната пред хижата се 
покрива с минзухари. В началото на юни картината се сменя в слънчевите цветове 
на глухарчето. В края на юни цъфва мащерка и жълт кантарион.

От 2006 г. хижата се стопанисва от собствениците на хотел „Добринище“. 
www.hoteldobrinishte.com
e-mail: hoteldobrinishte@yahoo.com
+359 7447 21 20

Чайната на начална станция на лифта при хижа 
Гоце Делчев

Намира се на 1600 метра надморска височина, при началната станция на седал-
ков лифт. Разстоянието от град Добринище до чайната е 12 км. по добре поддържан 
асфалтов път.

Предлага богато лятно меню, скара на дървени въглища, пъстърва, наливна бира, 
варианти на студена лимонада, пресни плодове и домашно сладко, сладолед.

Градина за еделвайси
В Добринище е създадена единствената градина за еделвайси в България. Гра-

дината е на Иван Парин. Тя възниква преди около 30 години, а нейна горда собстве-
ничка е обикновена жена биолог, която обича цветята. Получила въпросните семена, 
жената ги засажда в дома си. Обикновено те цъфтели две години след засяването 
си, но тези се появили само година по-късно. Постепенно, цветята се увеличават. 
Развитието им стига до там, че цялата градина на собственичката им потъва в 
еделвайси. Наемат се работници, които да се грижат за тях, да ги хербаризират, но 
за съжаление неотдавна цветята започват да умират. Днес са по-малко, но продъл-
жават да носят радост на хората. Това е мястото в страната ни, от което можете 
да си закупите пирински еделвайс: жив или хербаризиран.

Производство и продажба на пчелен мед
Пчеларски магазин гр. Благоевград, ул. „Георги Сава Раковски” 6 
Стойко Кръстев Мудев е един от производителите на мед в Югозападна Бълга-

рия. Професионален пчелар, занимаващ се вече над 40 години с това, той се е утвър-
дил на пазара, като един лоялен професионалист. Заедно със семейството си Стойко 
Мудев отглежда пчелни семейства, добива мед, восък и пчелен клей.

Продукцията му е придружена със сертификат за качество и гаранция за еколо-
гично чисти продукти. Пчелинът му се намира на 30 км. от Благоевград, в район от-
далечен от всякакви физически и химически замърсители. Чистият район е гаранция 
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за още по-добро качество и аромат на пчелния мед.
В началото на 2000 г. Стойко Мудев открива пчеларски магазин. В него има всич-

ко за пчеларя и потребителите на пчелни продукти. Предоставят  и пълна информа-
ция и консултация за приложението на всички продукти.

Контакти: 0879 / 69 89 89, 0899 / 82 05 67
e-mail: goro_box@abv.bg, www.pchelarskimagazin.com

Вилно селище „Попина лъка”
Вилно селище „Попина лъка” свързано с Попинолъшки водопад
Вилното селище “Попина лъка” се намира на 15 км североизточно от Сандански. 

Разположено е в сърцето на Пирин планина на 1230 м надморска височина . Вилно се-
лище „Попина лъка” е разположено в сърцето на едноименния курорт, в централната 
част на Пирин и в района на известни атракции като Попинолъшкият водопад, об-
ширни зелени ливади за пикници и излети, множество поточета с кристално чиста 
вода и всеизвестната хижа Яне Сандански. Самото вилно селище Попина лъка се със-
тои от уютни и кокетно обзаведени частни вили. Всички са построени в характерен 
алпийски стил с беседка на двора и място за паркиране на личен автомобил. Вилите 
са с обособен кухня с прибори и уреди за самостоятелно приготвяне на храна, теле-
визор, парно отопление, хладилник и удобни единични легла или фамилни спални.  Цени 
за наемане на вила 8-10 лв. на човек. 

Вилно Селище Попина лъка е идеална възможност за спокойна почивка със семей-
ството и активен отдих на планина по всяко време на годината. Селището е изходен 
пункт за множество туристически маршрути. Близо до местността тече река Сан-
данска Бистрица. В района се практикува лов и риболов.

Вилно Селище Попина лъка 
м. Попина лъка
+359 746 24078

Посетителски информационен център - Банско
гр. Банско, ул. Пирин 104
Свързан с Баюви Дупки (резерват Джинджирица)
От началото на 2016 година в Банско работи новият „Посетителски информа-

ционен център, изграден от Дирекция „Национален Парк Пирин”. Центърът разполага 
със зала за посетители, прожекционна зала и постоянна експозиция с 20 интерактив-
ни модула, двор с кът за игри. Интерактивните модули пресъздават богатия расти-
телен и животински свят в Пирин.

Центърът е изграден в подножието на планината и позволява на всеки желаещ да 
научи любопитни и важни неща за природата на Пирин. Специално внимание е отде-
лено на резерватите наблизо. Персоналът в посетителския център са паркови екс-
перти и охранители. Беседите могат да се водят на български, френски, английски 
и руски език.

Работно време: зимен период(ноември-април) всеки ден от 9.00 до 17.00 часа
Работно време: летен период(май-октомври) всеки ден от 9.00 до 17.30 часа
За допълнителна информация: 0884 323 245
E-mail: pic_pirin@abv.bg
www.pirin.bg

Туристически информационен център - Банско
Гр. Банско, площад Възраждане 4
Създаден от община Банско – предоставя актуална информация: за общината, 

транспорт, състояние на ски писти, пътеките за пешеходен туризъм в парк Пирин, 
музеен комплекс Банско, легловата база, предстоящи екскурзии и събития в района. 
Служителите на центъра участват при организиране участията на община Банско в 
туристически изложения.

Работно време: Понеделник – Петък от 9.00 ч до 18.00 часа
Събота от 10.00 ч до 18.00 часа; Неделя от 10.00 до 14.00 часа
Контакти:
Тел.: +359 749 88580
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Факс: +359 749 88633
e-mail: infocenter@bansko.bg

Хижа Вихрен
Хижа Вихрен свързана с връх Вихрен
GPS координати : 41.75670 Е 23.41638
Хижа „Вихрен“ се намира в Пирин планина, на скален праг на левия бряг на река 

Бъндерица на 1950 метра надморска височина. Построена е през 1939-1941 г. от 
туристическото дружество в Банско и е наречена Елтепе (старото име на връх Ви-
хрен). Наричана е също „Нова Бъндерица“. Преименувана е неофициално след 1942 г., 
когато много други обекти в планината сменят имената си със закон. Стопанисва 
се от хотел Стражите в Банско

Състои се от 2 масивни сгради, до които се стига по живописен асфалтов път 
от Банско (16 км). Допълнително на скалите над реката в източна посока са постро-
ени още 8 двуместни бунгала. Хижата има кухня, столова с 80-100 места, бюфет и 
външни тоалетни. Предлага възможност за баня. Има редовна автобусна връзка с 
града, а паркингът пред основната сграда може да събере до 30 автомобила. Хижата 
е електрифицирана чрез малък ВЕЦ, захранван от река Бъндерица. Стаите са с над 5 
легла, на много места двуетажни.

Общо хижата предлага 120-130 легла и често е посещавана от екскурзионни гру-
пи. През 1980-те год., когато преживява своя разцвет, хижата е приемала средно по 
23 000 туристи годишно и е била най-посещаваната хижа в Пирин. Поради това, че 
не е осъвременявана през последните години, е изместена от това място от хижа 
„Безбог“.

Тя е изходен туристически пункт за връх Вихрен, хижа Синаница, хижа Демяница, 
заслон Тевно езеро, хижа Яне Сандански, заслон Кончето и други.

Телефон за връзка: 07443/4092, 0889/834277, 0889/293562.

Хотел Мантар
Хотел Мантар свързан с минерални бани село Марикостиново
Доставчик на услуги – спа хотел
GPS координати: 41.437602, 23.320643
Спа хотел „Мантар” е разположен в сърцето на Югозапада, край минералните 

извори на с. Марикостиново – местност с богата история, датираща от антич-
ността, заобиколена от пет планини и множество исторически, културни и природни 
забележителности. Сред тази картина хотелът изпъква със своето модерно излъч-
ване и предлага на своите посетители перфектно съчетание на минерални бани и 
лечебна кал.

Село Марикостиново е известен балнеоложки център.Северозападно от селото 
се намират лековитите горещи минерални извори. Покрай изворите са се образували 
кални бани, в които се лекуват дископатия и множество други костни заболявания. 
Минералната вода от различните водоизточници в с. Марикостиново има близък 
състав и характер, който се запазва постоянен.

Лечебната кал, добивана в природните калища, се превръща в един от най-ефи-
касните природни продукти на водата, което прави Калотерапията или т. нар. пе-
лоидотерапия една от най-предпочитаните СПА процедури за здраве и красота. Ме-
тодът носи названието си от лат. pelos, което в превод означава кал, тиня, глина, 
и therapia – лечение, терапия. Базира се на лечебните и козметични свойства на тер-
малната кал.

Тя почиства, подхранва, стяга и регенерира кожата – факт, който съвсем не е 
без значение за всички, които обичат да полагат грижа за себе си.

 Контакти: тел.: +359 742 01004, факс: +359 742 01003
Мобилен: +359 883 22 33 10
e-mail: info@hotelmantar.com, www.hotelmantar.com
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Хотели и хижи в планина Осогово

1. Хижа Осогово  - на 18 км от гр. Кюстендил, на 1640 м надморска височина, 
намира се в местността „Плавилото“, в подножието на връх Кюнек. С Кюстендил я 
свързва асфалтово шосе.

2. Къща за гости „Осоговец“ се намира на 200м от хижа Осогово. Къщата разпо-
лага с 2 двойни, 2 тройни и 2 четворни стаи.

И двата обекта са основен изходен пункт за туристически походи в планината.
3. Хотелски комплекс „Три буки“. Намира се на 22 км от гр. Кюстендил, надморска 

височина 1580м. Хотелът разполага с 87 места за спане – 60 в самия хотел и 27 в 
бунгала към комплекса.

Изходен пункт е за: С. Богослов - 3,15 ч.; Съседни обекти: Хижа Осогово –  
0:30 ч.; Връх „Кулин камък“ – 1919 м надморска височина – 0:50 ч.; Връх „Кюнек“ 1923 
м надморска височина -1:30 ч.; Връх „Руен“ -2251 м надморска височина – 3:30 ч.; 
Комплекс „Лима“ - местност „Студен кладенец , тел. 078528-098; 0885787822; Ловен 
дом „Бор“ – местност „Три буки“, тел.078525505; 0785520506; Профилакториум „Три 
буки“ – местността Три буки, тел.078550244; 078550234.

Хотели в град Кюстендил

1. Хотел „Лазур1“, ул.„Кирил и Методий“ 15А. Съществува от 15 години. Хотелът 
разполага с ресторант и лятна градина. В съседство се намира Драматичен театър 
гр. Кюстендил; тел.078550566

2. Хотел „Лазур 2“ – бул. „България“ 41; ресторант с пиано бар; 1,0 км от центъра 
на града; тел. 078551220.

3. Хотел „Рамира“ – семеен хотел; 3 звезди; ул. „Хан Крум“ 12; разполага с ресто-
рант, конферентна зала, кът за пушене, бизнес център, алтернативен туризъм; тел. 
078525525; 0898675303

4. Спа-хотел „Стримон Гардън“ – 5 звезди; ул. „Цар Симеон“ 24; 0,3 км от цен-
търа на града; разполага със 70 стаи, включващи класически, мансардни, делукс и два 
луксозни мезонета; ресторант, мини бар, конферентна зала, интернет, личен сейф; 
велосипеди под наем, ски-училище, алтернативен туризъм, гледане на деца.

5. Хотел „Балкан“ – 2 звезди; на 5мин. от центъра на града; разполага с 10 стаи, 
подходящи за семейства и групи; обслужване по стаите; кът за пушене; ски-училище; 
алтернативен туризъм; чуждоезично обслужване.

6. Хотел „Лавега“ – 4 звезди; семеен хотел; ул. „Цар Асен“ 18; 0,900 км от центъ-
ра на града, в близост до „Чифте баня“ и Историческия музей; бар, магазини в обекта, 
кафене, безплатен паркинг.

7. Парк-хотел „Кюстендил“ – 4 звезди; 2,1 км от центъра на града, в близост до 
спортен комплекс „Осогово“; част от медико-балнеоложкия комплекс „Свети Иван 
Рилски“; 97 луксозни стаи за 200 гости – 9 апартамента, 72 двойни стаи, 14 единич-
ни и една за хора със специални потребности; спа – център с капацитет 70 души; 
басейн с минерална вода; ресторант с 160 места, лоби бар с 40 места, конферентна 
зала с над 200 места.

8. Хотел „Салмина“ – 0,9 км до центъра на града; градина; барбекю; детска пло-
щадка; масажи.

9. „Розовата къща“ – ваканционен дом; 1,8 км до центъра на града; оборудвана 
кухня с всички прибори.

10. „Соната“ – хостел; 1,2 км до центъра на града; ски-училище, алтернативен 
туризъм; кът за пушене; чуждоезично обслужване.

11. „Тихият кът“ – 3 звезди; 2,9 км до центъра на града; спа оборудване; ски 
гардероб.

12. Хижа „Осогово“ – „Осогово Фън  Парк“
От  8 години към хижа „Осогово“ съществува „Осогово Фън Парк“ и има 2 ски 

писти –„Людмил Янков“ и „Осогово“.
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This publication has been produced with the assistance 
of the European Union. The contents of this publication 
are the sole responsibility of the No Frontiers 21 Century 
Association and can in no way be taken to reflect the views of  
the European Union.
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Dear reader,
This Catalogue has been designed and published as part 

of the “Digital Nature” project under the European Union 
Programme for cross-border cooperation between Bulgaria and 
FYRM Macedonia. It is compiled in two languages: Bulgarian 
and English. You will peruse useful and interesting data about 
nature landmarks in the districts of Kyustendil and Blagoevgrad, 
as well as information about providers of goods and services 
in nature tourism: hotels, tourist and SPA centres, operators of 
transportation and entertainment facilities in natural scenery, 
suppliers of honey and nature products and providers of 
services for rafting, horse riding, etc.

The authors of a part of the visual content of the catalogue 
are young amateur photographers, members of a cross-border 
Nature Photographer Club from Kyustendil. Their photos were 
taken during photo safaris in the Konyavska Mountain, Rila 
Mountain and Osogovo Mountain.

The catalogue is organized in 4 sections: “Mountains and 
Forests”, “Fantastic Landforms”, “Water”, and “Nature Tourism 
Providers”.

The entire content of the data bases of the natural sites and 
nature tourism providers in the Bulgarian-Macedonian cross-
border region, supplemented by 360-degree panorama photos, 
videos, drone-captured images, etc. can be freely accessed on 
the project website at digital-nature.eu.

We wish you pleasant moments with this intriguing publication.
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Parangalitsa (Reserve)

Location: Rila Mountain, 30 km to the east of Blagoevgrad
Altitude: 1,450 m – 2,475 m
Parangalitsa Reserve is situated on the territory of the Rila 

National Park , in the southwestern part of the mountain. Its 
boundaries encompass the Bistritsa River, the Haidushka River 
and the ridges connecting the peaks of Mechi Vrah, Merdjik, 
and Ezernik. The reserve spans an area of 1,509 hectares 
and there is a limited human impact zone around it (1,258.7 
hectares). The name of the territory comes from the word 
"parangalos", which has a Greek origin and means protected, 
reserved, forbidden place.

The main objective of declaring Parangalitsa a nature reserve 
was to preserve some of the oldest spruce forests in Europe at 
an average age of over 200 years. One of the most magnificent 
venerable coniferous forests of Rila is conserved in Parangalitsa. 
At an altitude between 1,750 m and 2,000 m there are pure 
spruce (75%) and mixed spruce and Balkan pine (Pinus peuce) 
forests. It is officially acknowledged that the area offers some of 
the most favorable conditions for spruce development in Europe. 
These forests are a real fairy-tale with the thin, garlandlike 
hanging threads of beard moss (Usnea barbata) and the ground 
coalescence of some trees. A 350 year old spruce with a height 
of 62 m, the highest in Bulgaria, is located in Parangalitsa. The 
lower parts of the reserve are occupied by venerable mixed 
forests: fir, beech and spruce. The creeping pine (Pinus mugo) 
zone is to be found at an altitude of over 2,050 m, and above it 
are located the high mountain pastures. About 290 species of 
higher plants are found in Parangalitsa. Some of them are relicts 
and endemics of high scientific value with 75 species included in 
the Red Book of Bulgaria. Twelve species of rockfoils blossom 
on the rocks. The reserve includes representatives of mammals: 
brown bear, red deer, roe deer, wolf, wildcat. There is a wide 
variety of birds. River trout is common.

Interesting info: The largest population of the Rila primrose 
(Rila Primula), a Rila endemic and glacial relict are in 
Parangalitsa. It is also called the divine primrose because of its 
ability to survive.

Struma Motorway connects Sofia and Blagoevgrad. The ride 
is quick and smooth. Struma Motorway is the main road linking 
the capital city of Sofia and the Kulata border checkpoint along 
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the first-class I-1 (Е79) road. The distance between Skopje 
and Blagoevgrad is 208 km, between the Zlatarevo  border 
checkpoint and Blagoevgrad it is 112 km, and from Stanke 
Lisichkovo border checkpoint to Blagoevgrad it is 27 km.

Kresna Gorge

Kresna Defile, Kresna Gorge or Kresna Ravine is the eighth 
gorge along the Struma River, between Maleshevska Mountain 
to the west and Pirin Mountain to the east in the municipalities 
of Simitli and Kresna.

The gorge is of epigenetic origin and is 18 km long.Its average 
altitude is 222 m. It is narrow, picturesque, with steep slopes. It 
starts to the east from the village of Krupnik at 279 m above 
the sea level and heads southward. The region of Kresnensko 
Hanche (the Kresna Inn) is the approximate midpoint of the 
gorge. The water level here is at 222 m above sea level. After it 
the Struma River makes remarkable meanders.

The Tissata Reserve is located in the southern part of the 
gorge, on the two banks of the Struma. Its main landmark is the 
juniper tree, which is in abundane here. The boundary between 
the Mediterranean and the Central European climate runs here, 
which is a prerequisite for a wide variety of animal and plant 
species. Many of these species are endemic and relict. Quite 
a few of them are listed in the Red Book of Bulgaria. Kresna 
Gorge is also a corridor for the migration of large mammals 
among the mountains of the Balkan Peninsula. One of the 
airways for migrating birds from Europe to Africa passes through 
the gorge. The protected area is also a preferred destination 
for thrill-seeker tourists. In spring the turbulent waters of the 
Struma River provide good conditions for rafting, canyoning 
and kayaking. The bank of the Struma River is a starting point 
for unforgettable traveller adventures. One of the most popular 
routes in Bulgaria is that of the Vlahina river in the region of the 
town of Kresna. The route includes five waterfalls and its length 
is 2.5 km. Kresna Gorge prompts combinations such as rafting, 
canyoning, trekking, etc.

River kayaking can be practiced on the rapids of the Struma 
River in the region of Kresna Gorge.

A stretch of the Vidin - Promachon first-class road runs along 
the entire length of the gorge from north to south. The Sofia-
Blagoevgrad-Kulata railway line runs parallel to the road on the 
left bank valley slope. Travelling by train is remarkable due to 
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the numerous bridges over the Struma and the eight tunnels that 
cross its meanders.

Rupite

Altitude: 100 m.
Petrich and Sandanski are the nearest towns. Rupite is a 

locality situated in the crater of an extinct volcano, on the right 
bank of the Struma River, surrounded by the mountain hills of 
Kozhuh (281 m above sea level) and Pchelina. A volcano erupted 
at this place in the past and the result was the appearance of 
hot mineral springs with a temperature of 75° C. The water is 
rich in carbon dioxide and has a number of healing properties. 
Rare species of the flora and fauna are found in the Rupite 
area. It has been a protected natural site since 1980. Typical 
representatives of the flora are the autumn crocus (Colchicum 
bivonae Guss), the Oriental plane tree, the Dragon Arum 
(a Balkan endemic plant), the joint pine and others, and the 
common fauna representatives are the eastern spadefoot, the 
European cat snake, western Caspian turtle and others.

Rupite is one of the 100 major National Tourist Sites of 
Bulgaria.

 Dragon Arum is a Balkan endemic species. It is spread on 
the Balkan Peninsula mainly in Greece, particularly on the island 
of Crete and in the southwestern part of Anatolia. In Bulgaria 
it is common only in the area of the Kozhuh hills near Rupite.

 The distance from Sofia to Rupite is 184 km, from Skopje it 
is 212 km, from Zlatarevo border checkpoint it is 30 km, and from 
Stanke Lisichkovo 109 km.
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Semkovo

Altitude: 1,600 m
Semkovo is a beautiful location and a mountain resort in 

Rila. It is nestled among spruce and pine forests and is visited 
all year round. The climate in the area is Mediterranean with 
significant mountain influence. The average annual temperature 
varies between 7.5 ° C and 10 ° C.

Today Semkovo is a popular winter destination. Skiers and 
snowboarders enjoy the seven runs of a total length of 4 km. 
There are 8 ski drags for the tourists. The ski runs are of varying 
degrees of difficulty. The three ski runs in the northern part of 
the resort are relatively steep and are only recommended for 
advanced skiers. The slopes near the resort are more oblique 
and suitable for everyone. Orlite ski run is 800 m long and  is 
serviced by two drags with a capacity of 450 and 700 people 
per hour respectively.

There are many scenic routes from Semkovo to the peaks 
and lakes of Rila. It is the starting point of four eco-trails:

The Charm of the Peat eco trail: It takes about 2 h 30 min 
to reach Suhoto ezero (the Dry Lake). The path runs along a 
dirt road from Semkovo chalet and Uplashenata cheshma (the 
Jitters Fountain) through a pine forest. It reaches a marked 
tourist trail to Suhoto ezero. It passes through the Branishteto 
locality.

The Traces of the Glacier path takes you to the Vapski Lakes 
in about 3 hours. It starts as a dirt road from Semkovo chalet. 
The lakes are located to the southeast of Vapa Peak.

The Temple of Eternity path: it takes about 3 h 30 min to go 
its length making a tour of the area. The beginning o the trail is 
a dirt road starting from Semkovo and passing through a spruce 
forest. It runs across the Mratsenkova Cheshma locality to reach 
the Vasyovets area. The road continues through the areas of 
Suho Selo and Prichkapova Livada to Krivarta Еla and ends up 
in Semkovo again.

The Lord of the Mountain trail takes you to the Dancing Bear 
Park in about 4 hours. You start from Semkovo and cross the 
Valcha Polyana area. Then you continue through the Stankova 
forest and Yavorovo until you reach the park.

Semkovo is located 190 km to the south of Sofia, 90 km 
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away from Blagoevgrad and 17 km to the north of the town of 
Belitsa. The area is situated 293 km to the east of Skopje, 165 
km away from the Zlatarevo border checkpoint and 112 km away 
from the Stankе Lisichkovo border checkpoint.

St Vrach Town Park - Sandanski
Altitude: 270 m
Sveti Vrach (St Vrach) is a 

municipal park in the town of 
Sandanski. It is the only one with 
sand alleys and one of the largest 
parks in Bulgaria. It covers an area 
of over 344 acres on both banks of 
the Sandanska Bistritsa River. The 
first saplings - white and black pine - 
were planted by the soldiers and the 
Commander of the Second Bulgarian 
Army, General Georgi Todorov, back 

in 1916. In 1919, 18 saplings of cedar and Japanese pagoda 
tree (Sophora japonica) were delivered from Italy to deal with 
mosquitoes around the Sandanska Bistrica River. In 1981 the 
municipal park was named Sveti Vrach. More than 160 plant 
species grow in it, among which are century-old plane trees 
declared nature landmarks. 

There are also plant species from the Far East: Eucommia, 
Sophora, Lagerstroemia, Sakura, Cryptomeria, Magnolia, 
Ginkgo; from America: Gymnoclaudus, Liquidambar, Sequoia, 
decorative maples; from the Mediterranean: Cypress, Cedar, 
Pomegranate, Oleander, Cork Oak, Cherry laurel, Latex tree, 
Silk plants, Stone pine, Laurel tree, fig. Evergreen shrubs are 
planted around the water bodies and the rocky corners. There 
is a pond in the park, which is the home of ducks and swans.

The Struma Motorway connects Sofia and Sandanski and 
the ride is quick and smooth. Struma Motorway is the main road 
linking the capital city of Sofia and the Kulata border checkpoint 
along the first-class I-1 (Е79) road. The distance between Sofia 
and Sandanski is 172 km, between Skopje and Sandanski it is 
227 km, between the Zlatarevo border checkpoint and Sandanski 
it is 45 km, and from Stanke Lisichkovo to Sandanski it is 97 km.
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Tsarev Peak and the Markov Kamak Megalith 
Sanctuary 

Altitude: 2,000 m – 2,378 m 
The Tsarev part of Rila covers the territory to the west of 

Dobro Pole and is named after the highest peak in this part of 
Rila - Tsarev Vrah. Because of the impressive view revealed from 
it, it is the most prominent peak in southwest Rila. Tsarev Peak 
is rarely visited. There is an ancient megalithic complex: Markov 
Kamak, below the top. The strangely arranged stones, part of 
a large Thracian megalithic archeological and astronomical 
facility, is associated with the identification of the summer 
solstice. Many rounded stones are still covered with rounded 
holes and solar circles. It is assumed that rituals were held here 
in honor of the Thracian goddess Bendida. Tsarev Vrah is a 
large megalith sanctuary. It is part of a vast ancient Thracian 
sacral territory situated on the ridge of the Rila Mountain (at 
2,000-2,200 m above sea level) between Markov Vrah and the 
western foothill of Tsarev Vrah, with a total length of about 5 km. 
Tsarev Vrah is the place where, according to Patriarch Evtimii's 
biography and the folk legends, the Bulgarian Tsar Peter I talked 
to and consulted St Ivan Rilski. According to scientists, the 
megalithic cult complex under Tsarev Vrah is the great pagan 
predecessor of Rila Monastery, located a few kilometers away 
in eastern direction.

The starting point of the 
route to this sanctuary is the 
town of Blagoevgrad, along 
the beautiful valley of the 
Blagoevgrad Bistritsa River 
to Bodrost chalet (you can 
also travel by car). Then the 
road goes up in the direction 
of Tsarev Vrah, in the grassy 

Dobro Pole, where Markov Kamak is located near the south-
eastern slope of Tsarev Vrash. These are huge rocks, piled in 
some twisted symmetry resembling an ancient castle.  Markov 
Kamak itself is made up of several rocks on top of each other, 
at the foot of which there is a small cave. There are also signs of 
the past. There are holes on top of the most outstanding rocks. 
The huge rocks with millennial signs take us back to the past of 



95

this region, inhabited by the Thracians.
Struma motorway connects Sofia and Blagoevgrad. The trip 

is quick and comfortable. Struma motorway is the main route 
from Sofia to the Kulata border checkpoint along the first-class 
I-1 / E-79 road. The distance between Skopje and Blagoevgrad 
is 208 km, from Zlatarevo border checkpoint it is 112 km, and 
from Stanke Lisichkovo border checkpoint it is 27 km.

Bezbog Park Area

Altitude: 1,650m to 2,851m
Bezbog park area is one of the six park areas in which Pirin 

National Park is divided. To the north-northwest it borders on 
the Vihren park area, and to the south it shares a common 
border with the Three Rivers park area. The Yulen reserve is 
in its territory, where also Polezhan Peak and Polezhan Lakes 
are situated.  Popovo Lake, the largest lake in Pirin mountain, is 
also in the Bezbog park. Other large lakes are Bezbozhko, the 
circus of Smolivski Lakes, Ribni Lakes, Kremenski Lakes and 
Kamenishki Lakes.

700 species of higher plants, to be found in the whole of 
the region, represent the great wealth of Bezbog park area. 
According to botanists, 44 plant species in Bezbog area are 
included in the Red Book of Bulgaria, e.g. the globeflower, 
narcissus anemone, and Aquilegia aurea. From the animal 
kingdom typical mammalian species are the bear, the wolf, and 
the wild goat. The most numerous species are the birds. Their 
most typical representatives in the reserve are the titmouse, the 
woodpecker, the spotted nutcracker, Western capercaillie and 
the Balkan quail. Vipers can be seen in the sun, and in some of 
the lakes there is Balkan trout.

The office of Bezbog park is in the picturesque town of 
Dobrinishte, Bansko municipality. There are several well-known 
tourist routes in the Bezbog park area. The starting point for 
climbing the mountain is the chair lift which connects the town 
of Dobrinishte and Bezbog mountain hut.

The nearest towns are Dobrinishte and Bansko. The distance 
from Sofia to Bansko is 155 km, from Sofia to Dobrinishteit is 
163 km. The distance from Skopje to Dobrinishte is 268 km, 
from Stanke Lisichkovo border checkpoint it is 88 km and from 
Zlatarevo border checkpoint it is 142 km. Bulgaria's first-class 
road network is used.
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Popovi Livadi (Popovi Meadows) 

Location: Pirin Mountain, near the town of Gotse Delchev
Altitude: highest point – 1,424 m
Popovi Livadi (or Popski preslap, Papaz Chayir) (41 ° 33'06 "N 

23 ° 38'06" E) is a col between Central and Southern Pirin, whose 
highest point is at an altitude of 1,424 m. It is 1.5 km long and 0.5 
km wide. It includes several smaller areas - Galabova Poliana, 
Vlashka Cherkva, Vasiliova Mandra, Puncta, Seyrianluka. 
Popovi Livadi includes 4 or 5 sunny meadows surrounded by 
coniferous forests (mostly white pine, but also plain spruce and 
white fir). The area is rich in mushrooms and berries as well as 
clear streams. A section of 19.6 km of a third-class Republican 
Road III-198 (Gotse Delchev - Petrich - Zlatarevo Border) passes 
through the col.

The name of the place comes from the legend of a patriotic 
priest who lived during the Ottoman rule. Persecuted by the 
Turks, he would hide in the woods between Orelyak and Mount 
Sveshtnik. That is how the local population began to call the 
area Popovi Livadi (Priest Meadows).

The area is suitable for nature tourism. Popovi Livadi is a 
starting point for interesting tourist routes in the southern, 
southeastern and northern parts of Pirin Mountain. Popovi 
Livadi area is the starting point for climbing Mount Orelyak (2 h) 
and Mount Sveshtnik (2 h 30 min), as well as for several hiking 
routes - Malina chalet (5 h 30 min), Pirin chalet (7 h), Slavyanka 
chalet (5 h) and Paril col, Mutorok Peak.

The distance from Sofia to Popovi Livadi is 220 km, from 
Skopje to Popovi Livadi: 253 km, from the border checkpoint: 78 
km, from Stanke Lisichkovo: 142 km. The journey from different 
points passes along a highway, first-class, second-class and 
even third-class roads from the national road network.

Bayuvi Dupki (Dzhindzhiritsa Reserve)
Location: Pirin National Park, 4 km to the southwest of 

Bezbog mountain hut
Altitude: 1,490 m – 2,880 m
Bayuvi Dupki - Dzhindzhiritsa Reserve is part of the territory 

of Pirin National Park. The reserve is declared protected area in 
order to preserve the natural relict forests of white and black fir 
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and the wide variety of plant and animal species.

It occupies an area of 2,873 hectares. It is situated between 
the peaks of Pirin and Banski Suhodol. It also encompasses the 
Bayuvi Dupki circuses, Razlozhki Suhodol, Kamenititsa, Okaden 
Peak, Segmen tepe, Dautov Peak, Konyarnika and the White 
River valley.

The reserve is a habitat of about 500 species of higher 
plants, 55 endemic species and many species included in the 
Red Book of Bulgaria. The Balkan wild goat is a symbol of the 
biosphere reserve. There are also: wild boar, marten, weasel, 
squirrel, wood-grouse, brown bear. In almost all parts of the 
reserve you can see falcons, hawks, woodpeckers. Bayuvi 
Dupki - Dzhindzhiritsa is part of the Bayuvi Dupki park area. 
The international route E4: Pyrenees - Alps - Rila - Pirin - 
Peloponnese runs through the reserve. In Pirin National Park the 
route starts from the Predel chalet, via Yavorov chalet, Vihren 
chalet, Tevno Ezero Shelter, Pirin hut, to Popovi Livadi.

The closest cities are Bansko, Razlog, Belitsa. The distance 
from Sofia to Bansko is 155 km. The distance from Skopje 
to Bansko is 260 km, from Stanke Lisichiko cross border 
checkpoint: 80 km, from Zlatarevo border checkpoint: 135 km. 
The ride is along Bulgaria's first-class road network. 

Vihren Peak
Location: Pirin National Park
Altitude: 2,914 meters
Vihren is the highest peak of Pirin. It is the second highest 

in Bulgaria (after Mount Musala) and the third on the Balkan 
Peninsula. It is located in the northern part of Pirin on the main 
ridge between Mount Kutelo (northwest) and Hvoynati Peak (to 
the southeast). These two peaks connect the cols of Premka 
(2,610 m) to the north and Kabata (2,535 m) to the south. 
Viewed from Bansko, Vihren looks like a truncated pyramid, and 
from the south like a four-sided pyramid. A characteristic feature 
of this peak is that it looks very different from the different 
directions. The rocks that build Vihren are marbles that do not 
hold water. Therefore, there are no rivers and lakes in the entire 
area. The nearest lakes are Vlahini lakes to the southwest. The 
vegetation on the slopes of Vihren is poor - grass and lichen. 
The animal kingdom is richer: there are birds, small rodents, but 
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mostly goats. The flower edelweiss is found abundantly on the 
rocky edge of the Djamdjievi rocks.

One of the routes is from Vihren chalet to Vihren Peak.
Route length: 3.36 km. Displacement: 964 m (going up from 

1,950 m to 2,914 m above sea level)
This is the shortest way. The chalet is accessible by car. 

The road is relatively good. There is a small parking lot in front 
of the chalet. Upwards from the chalet there is a marked path. 
For beginners the trip is about 3 h (breaks included). The road 
is steep and mostly rocky. Approximately 10 minutes after the 
starting point the path is forked. The right path leads to Kazanite. 
This is where edelweiss grows. The left trail is marked for 
Vihren Peak. An hour or more later the Kabata col is reached. 
It separates the peaks of Vihren and the Hvoinata. From Kabata 
the real climbing of the peak starts. The slope at some places 
reaches 45 degrees, and the marble can be slippery. From the 
very top you can see something interesting: inscriptions with 
stones, in different languages, with all kinds of messages. Vihren 
is not far away from Koncheto – it can be reached in an hour.

The closest cities are Bansko and Dobrinishte. The distance 
from Sofia to Bansko is 155 km, from Sofia to Dobrinishte -163 
km. The distance from Skopje to Dobrinishte is 268 km, from 
Stanke Lisichkovo border checkpoint: 88 km and from Zlatarevo 
border checkpoint: 142 km. You travel along Bulgaria's first-
class road network.

Rila Monastery Nature Park and the Cave of 
St Ivan Rilski

Location: Rila Municipality, western part of Rila mountain
Altitude: 750 m – 2,713 m
Rila Monastery Nature Park covers an area of 25,253.2 

hectares. It is one of the largest nature parks in Bulgaria. The 
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highest point is Mount Rilets: 2,713 m high. There are 28 lakes 
on the territory of Rila Monastery Nature Park. The most highly 
situated one is the first of the Devil's Lakes (2,445 m), and 
the lowest one is Suhoto Ezero (the Dry Lake) (1892 m). The 
largest alpine lake on the Balkan Peninsula - Smradlivoto, with 
an area of 212 decares and a depth of 24 meters is located 
here. The territory of the park is one of the most water-rich parts 
of Bulgaria. It is crossed by Rilska River - the longest (51 km) 
and deepest river in the whole of the Rila mountain. The great 
wealth of the park is a natural century-old forest. With its unique 
variety, the Rila Monastery forest is the most colorful reserve 
forest: it includes white fir, spruce, fir, beech, white pine, and the 
recently discovered local endemic species Rila oak, etc. The 
only field of yew in Rila is located near Kirilova Polyana. The 
plant and animal world in the forest is extremely rich and varied.

There are 1,400 species of higher plants, the most interesting 
among which are the white fir, spruce, silver fir, beech tree, 
pine tree, and the recently discovered local endemic plant 
Rila oak, also Primula deorum, Campanula transsilvanica  and 
Nicoliana tabacum. There are 164 species of moss, 203 types 
of medicinal plants.

Many hiking trails pass through the park.
Among the most popular routes are:
• Rila - Rila Monastery - Kirilova Polyana - Dry Lake - 

Kobilino Branishte;
• Rila town - Rila Monastery - Ribni Lakes - Smradlivoto lake;
• Rila - Rila Monastery - Malyovitsa;
• Rila - Rila Monastery - the Seven Rila Lakes.
At the foot of the park is the town of Rila. At the heart of the 

park is the most significant monument of Bulgarian culture and 
spiritual life: the Rila Monastery.

There is a cave to the northeast of the monastery, in the 
mountain, where the original tomb of St Ivan Rilski was located.

The journey from Sofia to Rila is 107 km along the Struma 
Motorway and then along a second-class road. The distance 
from Skopje to Rila is 207 km, from Stanke Lisichiko border 
checkpoint: 42 km and from Zlatarevo border checkpoint: 129 km.

Osogovo Mountain
Osogovo Mountain is the northernmost part of the Osogovo-

Belasitsa mountain group from the Rila-Rhodope massif. 
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It spreas within the borders of two countries: Bulgaria and 
Macedonia. It is the fifth highest mountain in Bulgaria. The 
highest peak is Ruen - 2,251 m above sea level. It is located in 
the Bulgarian part of the mountain and is among the 100 major 
national tourism sites.

Osogovo is the northernmost part of the border mountains 
between the rivers of Struma and Vardar.

To the north and to the east it borders on the Kyustendil and 
Kamenichka valleys and on the valley of the Kriva Reka. To the 
west the mountain lies next to Ovcho Pole locality, and to the 
south next to the  Bregalnitsa River valley. Through Cherna Skala  
col on the land of the village of Vaksevo, Nevestino municipality, 
Osogovo is connected to Vlahina mountain, and through the 
Velbuzhdkata col it is lined to the mountains of Kraishte.

The Osogovo Mountain is predominantly an area of beech 
forests but there are also coniferous trees which are not so 
widespread.  

Osogovo is an old Slav name, meaning mountain.

Dabie Peak (Osogovo)

Dabie peak rises at the beginning  of the main (higher) 
ridge of the Osogovo Mountain. It is 907 m high and has a 
pronounced asymmetrical appearance. Its highest part is in the 
form of a regular circle. By the end of the 19th century the peak 
was covered with century-old oak trees, which accounted for its 
name (the adult population of the nearby village of Bogoslov 
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used to say "dabie" instead of “dabove”, which means oaks).
The top is now deforested. It is covered with grass, young 

pines, birch, hazel, blackthorn, as well as herbs: wild thyme,  St. 
John's wort and others.

Dabie Peak  is also interesting from a historical perspective. 
The remains of a late antique fortress have been found on it.

You can go to the top by motor vehicle taking the road to the 
village of Bogoslov and stopping shortly before the village (10 
min), or walk along the path that starts from the Osogovo Sports 
Complex in Kyustendil (50 min).

The Shirokite Polyani Area (Osogovo)

One of the most beautiful and convenient places for relaxation 
and sports in Osogovo Mountain is the Shirokite Polyani area. It 
is located in the northeastern part of the mountain, about 1,345 
m above sea level. It is a vast, open area, sloping  southwest, 
surrounded by coniferous and deciduous forests on three sides.

In the northeastern part of Shirokite Polyani area is the 
Iglika chalet, one of the biggest chalets but it  is not functioning 
nowadays.

From the region of Shirokite Polyani you can go on  trips 
in different directions. To the northeast in about 20 min you 
can  reach the Groba Peak. To the south lies the deforested  
Noev Rid (20 min). The localities of Studen Kladenets (10 min), 
Pamuka (30 min) and others are located to the south-west.

The area of Shirokite Polyani is 11 km to the southwest of 
Kyustendil. The city can be reached by car in about 20-40 min, 
if you drive  on the road to the Mandrata (through the village of 
Bogoslov) or on foot following the route Kyustendil - Lesoparak 
Hisarluka - Bogoslov village - Dolni Popovi Livadi -Noev Rid in 
about 2.45 h. You have to hire an experienced guide for the trip.  

Yuchbunar area, village of Bogoslov 
Yuchbunar is considered one of the most interesting localities 

in the vicinities of Kyustendil. It is situated on the territory of 
the village of Bogoslov (the name of the village comes from 
the Bogomil teachings and Pavlikianism that were widespread 
in the 11th and 12th centuries), on the northern slopes of Mount 
Osogovo, about 940-970 meters above sea level.

The locality is 6 km to the southwest of Kyustendil and it can 
be reached along an asphalt road (which passes through the 
center of the village of Bogoslov, to the right of the signpost).

Vegetation is the main cause for the  interest. There are 
some plant species that are rare and unusual for the Kyustendil 
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region and for Bulgaria, but the highlight is the American sequoia  
grove. Three of the trees there are particularly impressiive. They 
are planted in a row, close to each other, and over the years 
they have entangled their branches so that they resemble a 
beautiful pyramid, rising to a height of about 25 meters. The 
three trees are about 90 years old.

There is a water catchment facility in the area, built by the 
13th Rilski regiment, with young sequoia trees growing around 
it as well.

Dervena Col

Dervena col is located about 10 km west of Kyustendil. It 
connects the mountains of Lisetz (north) and Osogovo (south) 
and is a threshold between the higher Kamenishka valley (from 
the west) and Kyustendil valley (from the east). Through it the 
international road from Sofia to Skopje (Republic of Macedonia) 
passes through the town of Kyustendil, Vurtheshevo district, 
village of Zhilentsi, village of Vratza, village of Garliano, village of 
Ranentsi, village of Gyueshevo - Gyueshevo border checkpoint.

The name of the col  comes from the Turkish word "dervent", 
which means pass, defile or gorge. The population of the nearby 
village of Vratza called it with the name of the village, likening  
it to a door.

Dervena col is 900 meters above sea level. It is a preferred 
place for a starting point for tourism in the mountains of Osogovo 
and Lisets. Heading south from it you can go to Balovets, 
Matsakov stone, Vrachashka fountain and other interesting 
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sites at the foot of the northern slopes of Osogovo and if you 
head  north you can go to Vrushnik peak - the lhighest in Lisets 
mountain.

The Park in Front of Kyustendil Municipality

In the center of Kyustendil, on the eastern side of Velbudzh 
Square there is a beautiful park. It is one of the most visited 
places in the town. It was created at the beginning of the 20th 
century by teachers from the then pedagogical school. It has 
been reconstructed many times, as a result of which its original 
dimensions, plan and species composition of plants have been 
significantly altered.

In it different coniferous and deciduous trees and shrubs 
grow. Along with the white pine, ordinary fir, poplar, birch, lime, 
wild chestnut and evergreen Buxus sempervires, you can see 
the sequoia, the Lebanese cedar, the common ailant, the broad-
leaved Euonymus, magnolia and others. Most of the trees are 
40-50 years old, but there are also some that are 70-80 years 
old, reaching a height of 15-20 m. In the western part a fountain 
was built, made of pink marble, and in the eastern, in front of 
the district administration there is a sculpture of an apple made 
by a Kyustendil artist.

The park is a favourite place for relaxation for residents and 
guests of Kyustendil.

In terms of vegetation, the real wealth of the city are the lime 
trees and the chestnuts along the central alley of Bulgaria Blvd. 
In spring when the trees blossom everywhere in the center there 
is aroma of lime. With the cafes along the alley and the trees, 
the guests of Kyustendil liken it to Paris. The boulevard starts 
from "Velbudzh" Square and reaches the station (Kyustendil 
Railway Station).

Konyavska Mountain
Object category: mountains and forests
Subcategory: mountain
Konyavska mountain has a central location between 

Kyustendil, Radomir, Dupnitsa valleys and Kraishte. It is an 
important climatic boundary of the Mediterranean influence 
along the Struma River valley.

Konyavska Mountain has an arched shape open to the 
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northeast. The middle part of the mountain is the highest and 
the highest peak Viden (1,487 m) rises there. The northeastern 
part of the arch emerges from Risha Ridge and the southeastern 
- from the Kolosh Ridge. The inner part of the arch is the Baikal 
trough with the dried Choklyovo Swamp. The northeast opening 
is occupied by a low hilly area. The rivers that spring from the 
mountain are the tributaries of Struma. They are small and 
shallow.

Hisarlaka Forest Park

Location: Kyustendil
Hisarlaka Forest Park is situated on a territory of 1,300 

decares in the lowest branches of Osogovo Mountain, next to 
the town of Kyustendil at an altitude of 670 m. The afforestation 
started in 1891 by the forester Jordan Mitrev and for only 8 years 
1,200 decares of pine trees were put under timber. And the ugly 
and stony hill turned into a green, young forest.

You can go from the town to  Hissarlaka Forest Park on 
foot for 30-40 min, on three asphalt roads and several eco-
paths. From the hill there is a beautiful panorama to the city 
and the surrounding mountains. There are two restaurants here: 
Cheshmeto  and  Pri Generala, which offer special dishes from 
the Kyustendil region. The following paths  have been built: The 
path of health, The  Alley of Lovers. The residents of Kyustendil 
train daily on the playgrounds. Baba Jaga Children's Corner with 
a wooden coltage and a variety of games offer to the kids a lot 
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of outdoor activities.
At the western foot of the hill, south of the city is the Zoo, 

which is houses predators, herbivorous animals and many 
birds. 100 meters from the Zoo is the chapel St Forty Martyrs. 
According to a legend, from this spot to Spassovitsa hill there 
used to be a rope bridge, and when a royal group of 40 girls 
were crossing  it, it was torn and they fell into the waters of 
the lake. At the spring celebration of the rock, which has been 
turned into a chapel, the residents of Kyustendil light  candles 
with well-wishing for health.

Tsarna Reka Reserve - Osogovo Mountain

Tsarna Reka  Reserve is situated in the upper course of 
the Tsarna River in the Osogovska Mountain in an area of 200 
hectares at an altitude of 1,400-1,600 m. It is a typical forest 
reserve located in the middle mountainous forest of beech, fir 
and spruce at an altitude of 1,350-1,600 m.

The age of the trees is over 130 years and their height 
is 30 meters. The reserve is located above the right bank of 
the Tsarna River. In addition to beech woods, there are also 
black alder, willow, white pine, Siberian juniper, maple, plum 
and others. Among the grass species are Galium odoratum, 
the fescue, Luzula sylvatica, the forest geranium, the eagle's 
fern and Chamaecytisus absinthioideus. There are many birds 
protected by law, such as the Lesser spotted eagle, the falcon, 
the Red kite, the Barn owl, European honey buzzard, the Green 
and the Spotty Woodpecker, the Long-legged buzzard, the Rock 
eagle and the Alpine clough. Other species are: otter, European 
wolf, lynx, terrestrial tortoises, alpine triton, blindfold, deer, some 
time ago even bears. The return should be done by going along 
the path along the river and reaching its confluence with the 
Eleshnitsa River (about 1 hour), i.e. on the asphalt road to the 
village of Sazhdenik. From here, down the road, you can reach 
Chekanski Bridge, where there is a bus stop. The itinerary is 
not marked and the whole transition takes about 6 hours. For a 
more efficient and competent visit to  the reserve, a tourist guide 
can be hired.

The distance to the capital from Kyustendil  is 103 km. 
Kyustendil is accessible by train and bus from Sofia, Pernik, 
Radomir - 86 km. The main starting point for Osogovo Mountain 
is Kyustendil. Trains from Sofia: 7:47 am, 9:29 am, 10:00 am; 
Kyustendil - Sofia: 9:30 am, 11:30 am, 04:30 pm. You can take 
a bus or a taxi. There is an asphalt road - 20 km to the hotel.
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The bus runs only on  Saturdays to Tri buki Hotel. It is located 
in an area of the same name  at 1,680 m above sea level, on 
a spacious meadow, surrounded by beech forests and young 
conifers. Extremely beautiful view is  seen from here. The hotel 
has a football pitch, a swimming pool, a tennis court, a ski lift, a 
ski run and a parking lot for 80 vehicles.

The hotel complex is the starting point  to the village of 
Chervena Yabulka - Sazhdenik. The itinerary is not marked and 
the whole transition takes about 6 hours.

Machi Baba Peak

Mount Machi Baba is located in Lisets Mountain, 21 km 
to the west of Kyustendil. Altitude 1,036 meters. The peak 
is in the western foothills of the mountain and is overgrown 
with deciduous and coniferous forests. Starting point - Dolno 
selo. If you go  north along the Bistritsa River to the village of 
Koutugertsi for one kilometer and a half you will be  already in 
the foothills. The mountain in the early morning is fresh and 
hospitable. The autumn mist soon disperses in the waters of the 
Bistritsa River and slowly flows down to the Kyustendil field. The 
river can be crosses in the late autumn days – the water is  low. 
And along a  small path you go to Machi Baba Peak. What is 
this peak known for? Once in Turkish times the Turks could not 
conquer the fortress that was on the top. And then they caught 
an old woman  from the nearby village. They tortured and beat 
her to make her show them the place where the plumbing pipes 
went to the fortress. The old woman did not reveal where the 
pipes were  and was tortured, tied up in a barrel  and rolled down 
from the peak in the Bistritsa River on the steep slopel. When 
I stepped on the top, my breath stopped. I had the feeling that 
someone had stretched a huge home-woven rug on  the ridges 
of the mountain around. The sun rays played with it in all its 
variegation. Only the hand of the great artist Vladimir Dimitrov-
Master would have created such a view.

Late Antiquity Fortress of Machi Baba Peak has an area of 
about 5 acres. There are debris pieces of untreated tile stones, 
traces of mortar. Inside the building there are traces of a building.

Ruen Peak
Ruen Peak is the highest point in  Osogovo Mountain (2,251 

m). It is through The state border with the Republic of Macedonia 
passes. Osogovo Mountain starts the Bistritsa, Eleshnitsa and 
Novoselska. There is a wide variety of plant species - coniferous 
and deciduous forests, and the approaches to the top are 
overgrown with blueberries.
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The name Ruen means reddish, perhaps coming from the 
color of blueberry leaves, which in the autumn are the  dark 
red color of the meadows. From the top there is a beautiful 
panorama of the mountains Vlahina, Maleshevska, Ograzhden 
and Belasitsa. Last but not least, the mountain is rich in herbs.

At the Osogovo chalet  there is a modern ski run. The base 
is often used as a “green” school, as is the "Three Buki" Hotel.

Starting point town of Kyustendil - 20 km to the Tri Buki 
area. Kyustendil is accessible by train and bus from Sofia, 
Pernik, Radomir - 86 km. There are several starting  points 
for Ruen Peak: Osogovo chalet and Tri Buki tourist complex 
- the distance to the top is 12.5 km. The main starting point 
for the Osogovo Mountain is Kyustendil and Gyueshevo. Trains 
from Sofia: 7:47 am, 9:29 am, 10.00 pm; from Kyustendil to 
Sofia: 9:30 am, 11:30 am, 04:30 pm. You can reach the site by  
bus, taxi, and motorbike (spring - autumn). The distance  from 
Kyustendil is  20 km.

The bus only runs on Saturdays to Tri Buki. From Gyueshevo 
village, the border checkpoint, you can reach the village of 
Garlyano and then go up to the top along the Bistritsa River.

Before leaving you can  stay at  Tri Buki Hotel, which 
is located in the same place at an altitude of 1,680 m,  on 
a spacious meadow, surrounded by beech forests and young 
conifers. From here there is an unusually beautiful view: to the 
north towards the blue skyline of Vitosha Mountain, to the giant 
dome of Rila in the east, to Pirin Mountain in the southeast and 
to the mountain Mali Ruen to the west. The hotel has a football 
pitch, a swimming pool, a tennis court, a ski lift for youngsters, a 
ski run. There is a parking lot for 80 cars.

From Tri Buki to Ruen Peak, 18 km of climbing, the  time 
reach the summit is 3 h 30 min. The marked paths to the top 
have several shelters for rest, some even adapted to winter 
conditions with a stove, wood and medical accessories. There 
is also a shelter on the top. 

Sinanitsa Peak, Pirin 
Sinanitsa (2,516 m), also called the Cleft Peak,  Limestone 

Peak or Rocky Peak is a peak in Pirin Mountain. It rises on the  
Sinanitsa Lateral Ridge, to the southwest of Georgiytsa Peak, 
and to the west of Momin Peak. It consists of rose and grey 
marble. Its 200 metre-high vertical northeast wall is used for 
Alpine climbing. Its category is A. It was first climbed on 12th 
July 1949. The first winter climbing took place in 1955.   In 
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clear weather the peak reveals a beautiful view of Koncheto (a 
steep ridge) and Vihren Peak  and of Kamenitsa Peak to the 
southeast. From the chalet of the same name, which rises on 
the northwestern shore of Sinanishko Lake, the peak can be 
reached in an hour. Since it is situated a bit aside from the rest 
of the sites in Pirin, Sinanitsa is less often visited, but it is also 
a favourite spot for quite a few tourists. It can be reached from 
the Vihren, Kamenitsa and Yane Sandanski huts and from the 
Spano Pole shelter. Each of the hikes takes from 2 to 6 hours.   

Sinanitsa is one of the most beautiful peaks in Pirin and in 
Bulgaria. 

Viden Peak 

It is the highest peak in Konyavska Mountain, its height being 
1,487 m. Till 29th June 1942 its name was Bandera, and it is 
also known under the name of Achul. It is a cone-shaped peak. 
It is built up of trias limestone and marl. It reveals a panoramic 
view of the Kyustendil Valley and of the surrounding mountains. 
There is a tower to the north of the peak, where the regional 
radio and TV station is housed. The Viden radio and TV centre 
has been operative since 4th September 1969 and it covers the 
Kyustendil region with radio and TV signal as well as parts of 
Pernik, Blagoevgrad and Sofia regions. There is a road to the 
peak, which is a turn-off from the road between Radomir and 
Kyustendil. Its length is 6.6 km, but the first 1.8 km are in a bad 
repair.
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Zemen Gorge

Zemen Gorge is in southwestern Bulgaria, in the valley  of 
the Struma River, located on the territory of two districts - Pernik 
and Kyustendil. Altitude 550 m. The gorge is narrow and deep. 
Its length is 22 km to the west of the town of Zemen, at an 
altitude of 593 m continues south to the village of Razhdavitsa, 
where it ends. That is why it is named after the  town - Zemen 
Gorge.

The distance to Sofia is about 73 km. The nearest town 
is Radomir - 31 km, Pernik - 45 km, Kyustendil - 38 km. The 
nearest passenger airport is in Sofia -78 km. It can be reached 
by car from Sofia - Pernik - Radomir - Zemen. If you start 
from Kyustendil you pass Konyavska mountain - Dragomirovo 
- Zemen. Trains from Sofia depart at: 7:47 am, 9:29 am, 10:00 
am; from Kyustendil to Sofia depart at: 9:30 am, 11:30 am, 04:30 
pm. Arrival is at Zemen railway station. Bus schedules from 
Sofia -12: 00 pm; arrives in Zemen at 02:40 pm;departure from  
Sofia at 06:10 – arrival in Zemen at 08:40 pm. 

Zemen gorge of the Struma River is located between Zemen 
Mountain to the west and the westernmost Risha ridge on 
Konyavska Mountain, east in the municipality of Zemen, with 
Kyustendil municipality to the south. The railway line Radomir-
Kyustendil-Gyueshevo passes through the gorge - 20 km.

There are many formations in the gorge: caves, karst springs, 
rock wreaths, rock arches - here people call them Strumski 
stone visions. The rock composition of Agapiata is interesting 
named after the Zemen  monk Agapi. Agapie karst spring is 
wonderful, and so is Arcata. The  flow is 2,000 liters per second. 
In the northern part of the gorge, on both banks of the Struma 
River, strange rock pyramids rise with fairy-tale forms - arches, 
needles, towers, fortresses, animals, human heads, etc. The 
Rocks of Hell, Adam and Eve and others, up to 100 m high, are  
especially magnificent.

Zemen monastery is on the left bank of the river. It was 
founded in the 11th century. It consists of a church, a bell tower 
and two buildings. It is worth seeing the oldest building of the 
monastery: the church, which is a monument of culture. The 
temple dates from the foundation of the monastery in the 11th 
century. The 14th-century biblical scenes are interesting.

In the northeastern part of Polska Skakavitsa there is another 
natural landmark - the 70-meter-high Skakavitsa waterfall, 
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formed on the slopes of a high travertine terrace on the Polska 
Skakavitsa River (the right tributary of Struma). It was proclaimed 
in 1968 as a natural landmark.

Melnik Rock Pyramids
 Melnik pyramids are a 

remarkable natural formation. 
This natural phenomenon 
can be seen around the town 
of Melnik. The name of the 
town originates from the old 
Slavonic word “mills” - sand. 
The structuring  of these 
lay formations requires  dry 
climate and a lot of sunlight. 
Here in summer (especially 
at noon), temperatures rise 
above 40oC. They are located 
in the south-west foothills of 
Pirin Mountain, on the territory 

of the town of Melnik and the villages of Karlanovo, Rozhen and 
Sushitsa. The rock formations are situated at an altitude of 350 
to 850 meters, reaching a height of 100 meters and covering 
an area of 50 square kilometers. They consist of sandstones 
loosely knitted together. They are divided into three divisions 
- Melnik, Kurlanovski and Rozhen pyramids. The magnificent 
panorama can be seen almost in full view from the Rozhen 
col - hundreds of rock formations like mushrooms in different 
shapes, pointed domes, chimneys, classic pyramids (similar to 
the Egyptian ones), minarets, cones, pin towers, steep Gothic 
temple roofs, ships, pleats and other fantastic sculptures.

For a visit to Melnik there are no bad seasons - the winter 
in this southern region is quite mild and it is not an obstacle 
for  nature-lovers, and the pyramids are equally majestic and 
hospitable at all times.

A nice asphalt road leads to Melnik, which branches off from  
the E79 Sofia - Kulata international road after the village of Novo 
Delchevo is passed. The town is 13 km away from the road 
bifurcation. The distance from Sofia to Melnik is 180 km and 
from Skopje to Melnik - 230 km (where the closest civil airports 
are). Zlatarevo border checkpoint is 48 km away, and the border 
checkpoint at Stanke Lisichkovo is 113 km away. The nearest 
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town is Sandanski, at a distance of 22 km.
There is a direct bus line running from Sofia Bus Station 

to Melnik Bus Station - departing every day at 02:00 pm and 
arriving at 06:00 pm. The ticket price is BGN 13. Every day at 
04:30 pm from  Sandanski a bus leaves to Melnik. The journey 
takes 30 minutes. There is no railway station in the town of 
Melnik. The nearest railway station is Damianitza, about 12 km 
away from Melnik. The pyramids can be reached going along a 
well-marked eco-trail from the town of Melnik and from Rozhen 
Monastery. Melnik pyramids were declared a natural landmark 
in 1960.

GPS Coordinates: 41.52615, 23.39687

Komatinski Skali (Komatinski rocks)

Location: Vlahina Mountain, 25 km from the town of Simitli.
The nearest cities are Simitli and Blagoevgrad. The distance 

from Sofia to the village of Brestovo is 140 km and from  
Blagoevgrad to the village of Brestovo - 42 km.

The Komatinski  Rocks or Komatinitsa are rock formations. 
They are located 25 km away the town of Simitli in Vlahina 
Mountain. They rise above the village of Brestovo.

The rocks were formed about 35-40 million years ago and 
are located in close proximity to the Macedonian border. Their 
name comes from the famous mass of Komatinica. The rock 
phenomenon extends to the territory between the Vraneshtitsa 
River and the village of Brestovo. It is a large wreath-shaped 
formation with a height of up to 130 m. The landscape of its 
peaks is semi-desert and poor in vegetation. At its base there 
is a green valley and a forest around it. The rocks are gray to 
grayish and violet in places with a green hue. From a geological 
point of view, their composition includes sandstones, aleurolites, 
argillites and limestone.

The site is not a popular tourist destination and is not yet 
included in the list of protected areas. The area provides ideal 
conditions for hiking and tempered mountaineering. From the 
peaks of the rocks there is an incredible panoramic view to the 
surrounding landscape of both countries.

There is a wealth of egends and mysteries about  the 
Komatinski rocks, most often they are about voevodies, treasure 
hunters, a mysterious cave. The old inhabitants of Brestovo still 
remember their grandmothers’ stories about the huge eagles 
that once lived the top of the Komatinski Rocks. They were so 
big that they would easily snatch the peasants‘ lambs and fly 
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away with them.
The access to the rock formations is through the villages 

of Krupnik, Potoka and Kaditsa to the villages of Brestovo and 
Komatinitsa. The road from Simitli to Dokatichevo village after 
Balabantsi is a dirt road and is possible to pass only by highly 
reliable vehicles.

Proviraloto near the village of Lilyach

The village of Lilyach is located in Nevestino municipality, 
Kyustendil region, on the left side of the river Struma, 15 km 
away from Kyustendil and 56 km away  from Sofia, at 500 m 
above sea level.

From the center of Nevestino settlement system, after having 
breakfast at the Struma Nevesta restaurant, which is next to 
the famous Kadin Bridge built in 1470 and you have bought the 
necessary food from the shops, you go by bus or car to the 
village of Lilyach. You can also go on foot for  4 km. Probably 
giants have competed  by throwing huge, ponderous  pieces 
of rock, and they have remained in this way.  Surely they have 
not finished the game and today the stones look unnatural and 
are the source of enigmas. A narrow crack between two huge 
stones called Proviraloto is said to treat barrenness. According 
to the legend, Theodora, the wife of Emperor Justinian, who was 
born in this region, conceived thanks to a ritual performed under 
the rock. Over the centuries many rites have been performed 
here to treat  infertility. It also cleanses sins and negative energy 
in human souls and has the power to heal. And, knowing how 
sinful the adults are, they are afraid to go through this crack to 
avoid being stuck, but there are also heroes (slimmer) who  pass 
through it and celebrate. The huge multicolored rocks have been 
used as altars in fertility rituals. They have several grooves in 
which the blood of the sacrificed animal has run off.

Everyone can check for themselves if they are sinful by 
passing thorough the crack. Try this experience!

The Big Cave
The Big Cave or the Iliya Cave is situated on the southeast 

slopes of the Osogovo Mountain near the border with the 
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Republic of Macedonia in the land of the villages Ilia and Vetren. 
The cave is situated at an altitude of 1,270 meters, several tens 
of meters below the high rocky Choveka (Man) Peak (1,334 
m.), whose western folds are covered with coniferous forests. 
The rivers are deep below the summit: the Karovska river to the 
west, the Mala River to the northwest and the Dzhebriana to the 
northeast.

The entrance of the cave is facing east and there is a 
wonderful view of a river valley, the Rechitsa river, which is the 
border between Osogovo and Vlahina mountains and in the 
distance the massif of  Rila Mountain is seen.

If you stand in front of the cave in front of you will see a 
wonderful view of the valley of the Rechitsa River, in the 
distance you can see Rila. The ceiling of the cave adjacent to 
the entrance is drilled and through this opening the beginning of 
the cave is partly illuminated. It is one-storey, dry, unbranched, 
with a length of 54 m, 15 m width and a height of 3 to 20 m.

There are no typical cave formations in the hall and a large 
portion of the ceiling is thick with soot from the fires that were lit  

in the cave and by the smoke of borina that the local population 
used for lighting. Just across the entrance of the cave, at the 
bottom of the hall there is a narrow passage, which is almost 
filled with soil, and going  further is impossible. In all probability, 
the cover up of the slit is the result of multiple exploits of 
treasure hunters. A study proves that it was used as a home 
by prehistoric people during the Stone Age and the Early Iron 
Age (10,000-3,500 BC). Tools have been found made of stone, 
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bones and flint, as well as remnants of ceramic vessels. There 
are large colonies of bats, so it is not recommended to visit 
the cave in winter. There is a narrow passage at the bottom 
that is filled with earth, it is said  it was a treasure hunt. Among 
the population there are various legends that a dog has been 
released in the cave, and it passed through the whole of it and 
went out of it in the Republic of Macedonia. The cave was 
declared a protected natural site and that put an end to the 
inrush  of treasure hunters and vandals.

Stob Pyramids

Stob Pyramids are one of the bizarre formations in Bulgaria, 
the second after Melnik Pyramids. They are located in the western 
part of Rila mountain, Kyustendil region, in the land of the village 
of Stob, Kocherinovo municipality. Altitude 700 m, area occupied 
740 decares.

 A 1 km- long eco-trail connects the village with the pyramids. 
You can go there for 30-40 min. The pyramids have been formed 
under the influence of erosion and the washing of soil, as well 
as the climate change over the years. The shapes have different 
shapes: they resemble the outlines of humans, animals, plants 
and mythical creatures, giant mushrooms, chimneys, and others. 
The people have created legends explaining their appearance. 
According to a legend, a mother cursed her daughter, who married 
an infidel, and they all became stones. Another version of  the 
legend is that during a wedding procession, the bride groom was 
so tempted by the beauty of the bride that he was about to kiss her. 
Stunned, all the wedding guests were petrified.

Due to its uniqueness in 1964 the Stob Pyramids were declared 
a natural landmark. They are included in the list of Hundred National 
Tourist Sites under No. 28, together with the Rila Monastery.

You can get a print at the information center in the village under 
№ 28 a.

The village of Stob is situated in the western outskirts of Rila 
mountain. The historians say it is the successor of the great 
Thracian town of Stobi.

Stob is a favorite destination for lovers of mountain trips. During 
your stay you can enjoy various natural and historical sights near 
the village of Stob - Stob Pyramids, Rila Monastery, Seven Rila 
Lakes, Rilska Skakavitsa Waterfall.
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Rilska Skakavitsa Waterfall

Location: near Panichishte, 90 km from the city of Sofia, on 
the territory of Rila National Park.

Rilska Skakavitsa waterfall is the highest waterfall in Rila 
Mountain. It is situated at 1,750 m above sea level at the foot of 
Mount Kabul. The water falls 70 m, making it one of the most 
beautiful waterfalls in Bulgaria. It is easy to reach in all seasons. 
In winter, when it freezes completely, there are ice climbing 
competitions. Skakavishki waterfall is mighty  in summer when 
it draws its water from Skakavishko Lake and the streams along 
the eastern slopes of Mount Kabul.

The road distance from Sofia to Panichishte is 90 km, and it 
takes about 90 minutes. The distance from Skopje to Panichishte 
is 201 km - 3h 20 min approximately. Stanke Lisichkovo  border 
checkpoint is 87 km  away - 1h and 20 min. The nearest town is 
Sapareva Banya, 10 km away from Panichishte. Another nearby 
town is Dupnitsa, located 27 km away from Panichishte. The 
European tourist route E-4  is in  the area of Sapareva Banya. 

Rilska Skakavitsa Waterfall is included in the list of Explore 
Bulgaria - 100 National Tourist Sites. You can affix the seal on 
your card in Skakavitsa chalet.

The area is very beautiful, it has good marking and there are 
many options  for mountain outings.

Route 1: Panichishte - Rilska Skakavitsa waterfall, on foot 
from Panichishte for about 2 h 15 min or by car to Zeleni Preslap 
area and then 1 h 30 min to the waterfall.

Route 2: Rilski Ezera chalet - Rilska Skakavitsa waterfall: 1 
h 30 min walk from the upper station of the lift and Rilski Ezera 
chalet.

The lower station of  Rilski Ezera chair-lift is 4 km away from 
Panichishte along the  newly rehabilitated asphalt road, which 
is  in a very good condition, and 13.5 km away from the town of 
Sapareva Banya. On entering Sapareva Banya signs indicate 
the way to the resort village of Panichishte, and  on the way 
out of town there are signs indicating the direction to the lift. 
In the area of the lower lift station there is a paid parking lot. 
When taking the lift you reach the chalet in less than 20 min, 
overcoming a distance of more than 2 km and a displacement of 
600 m. For the greater part of your journey with the lift you will 
be in the middle of a century-old  forest of pines and firs and in 
the upper part you will enjoy wonderful views of  Rila National 
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Park. The upper station of the lift is located about 100 m from 
Rilski Ezera  Chalet.

Route 3: Bubreka Lake - Rilska Skakavitsa waterfall: 2 h 30 
min on foot.

GPS coordinates: lat = 42.2222 / lon = 23.3057

Popovo ezero (Popovo Lake)

Altitude: 2,234 meters
Bansko and Dobrinishte are the nearest towns. The distance 

from Sofia to Bansko is 155 km, and from Sofia to Dobrinishte- 
163 km.

Popovo Lake is part of the largest lake group in Pirin, 
consisting of 16 lakes. All of them are connected to each other 
by a river system, the Rethyzhe river. Popovo is the largest and 
deepest lake in the mountain of Pirin. The lake is surrounded by 
the peaks of Sivria, Jano, Kralev dvor, Momin dvor and Djangal. 
Popovo Lake is fed by two streams that flow into its southern 
part, but mainly by thawing in spring. The lake covers an area 
of 123 decares, its length is 480 m and its depth- 29.5 meters. 
The vegetation around it is poor because of the high altitude. It 
consists mainly of  grass and dwarf pines. In the middle of the 
lake there is a small island and there are several legends about 
its formation. The whole island is covered with century-old dwarf 
pines, which are also spread around the lake. Until 1942, the 
lake was named Papazgjol, a literal translation of the Turkish 
name. The name of the lake is related to legends.

An interesting fact is that in Popovo Lake there is neither fish 
nor eels, nor any other water animals. Man has tried to change 
the situation, but to no avail - all the fish transferred here  died. 
This is explained by a legend of the local population saying 
that there is a water ram living in the lake that eats every living 
creature that dared to live there.

Routes passing through the area of Popovo Lake:
1. From Dobrinishte (lower lift-station for Bezbog chalet) 

- Bezbog chalet- Dzhangal peak - Popovo Lake - Valyavishki 
Lakes - Demianitsa chalet- about 6 h 30 min walk.

2. From Bezbog chalet- Pirin chalet- 4 h 30 min walk.
3. From Bezbog chalet- Popovo Lake – Liava kraledrorska 

porta - Tevno Lake - 4 h.
4. From Bezbog chalet- Popovo Lake – Samodivski Lakes - 
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Kralev dvor peak - 3 h 30 min - 4 hours’ walk
Dobrinishte and Bansko are the nearest towns. The distance 

from Sofia to Bansko is 155 km, from Sofia to  Dobrinishte -163 
km. The distance from Skopje to Dobrinishte is 268 km, from 
Stanke Lisichkovo border checkpoint - 88 km and from Zlatarevo 
border checkpoint - 142 km.  Travelling is along Bulgaria's first-
class road network.

Mineral Springs - Village of Ognyanovo

Altitude: 540 m
The nearest town is Gotse Delchev, 12 km away, Bansko- 40 

km away.
Ognyanovo is a Bulgarian village located in the south-

west of Bulgaria, very close to the border with Greece. Four 
mountains rise around Ognyanovo - Pirin, Rhodope, Slavyanka 
and Sturgach. The village enjoys a pleasant climate, and 
with the mineral spring on its territory on top, it becomes an 
excellent place for spa and rural tourism. The mineral spring 
in Ognyanovo is known under the name of Miroto, which has 
been used since antiquity. The healing properties of its water 
have benefited people even during the  Roman era. The specific 
microclimate of the area is related to the blossoming of natural 
acacia plants. Local air currents in the valley of the Canina River 
help to scatter the incredible acacia aroma in the air.

Ognyanovo mineral spa comprises 24 thermal mineral 
springs with a total capacity of 102 l / s and an average water 
temperature of 39-40°C. The most famous and largest source 
here is the Miro. The water of the springs is clear, colorless, with 
a mild odour of hydrogen sulphide, at a temperature of 42°C. 
All the mineral springs on the territory of the village are free of  
sanitary-chemical pollution and are bacteriologically clean.

The distance from Sofia to the village of Ognyanovo is 
approximately 200 km. The road distance from Skopje to the 
village of Ognyanovo is 284 km or 4 h 30 min. From Stanke 
Lishichkovo border checkpoint - 92 km or 1 h and 42 min by 
car. From Zlatarevo border checkpoint - 145 km or 2 h 40 min.

Kremenski Еzera (Kremenski Lakes)
Location: Pirin National Park, in Kremenski Circus
Altitude: 2,139 m – 2,359 m
Starting points: from Bezbog chalet- 2 h.
from Popovo Lake 1 hour and 30 min.
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Kremenski Lakes is a lake group consisting of nine lakes 
(seven permanent and two dry). They are located in a narrow 
but very well-defined circus with the same name. They are 
surrounded by the peaks of Sivria, Dzhano and Kremenski. 
They flow out through a small stream in the River Retizhe (right 
tributary of Mesta River). As a lake group they are the largest 
in the whole of Pirin mountain with its total area of 196 decares 
and a total water volume of 1, 560, 000 cubic meters. Two of 
them come second and fourth concerning the area they occupy, 
and concerning the  depth of water they come third and fifth 
among all the lakes in Pirin.

Lower Kremensko Lake is the largest. It is located east of 
Mount Ostrets. It has an elongated shape. Itcovers an  area 
of  98 acres, it is 500 m long and its width reaches 275 m. To 
the southwest is the Upper Kremensko lake with an area of 
66 decares. South of Ostrets peak is the highest Kremensko 
lake with an area of 10 decares. It is easiest to reach the lakes 
from the valley of the Retizhe River and from Dzhano Peak. 
The starting point from Retizhe River is at the confluence of the 
Kremenski stream with the river, about 2,100 m above sea level. 
From there two paths start upward. One, more direct, goes up 
along the right shore of the Kremenski stream and reaches the 
two lowest Kremenski lakes, at 2,200 m above sea level. The 
other one, longer and ramp, starts again from the confluence of 
the Kremenski stream with the River Retizhe, but it heads first 
eastward and then westward along the right river bank.

The lakes can be reached from Bezbog chalet, and the best 
view of them is revealed from Orlovets Peak.

The nearest towns are Dobrinishte and Bansko. The distance 
from Sofia to Bansko is 155 km, from Sofia to Dobrinishte 
-163 km. The distance from Skopje to Dobrinishte is 268 km, 
from Stanke Lisichkovo cr5oss border checkpoint - 88 km, 
from Zlatarevo border checkpoint - 142 km. You travel along 
Bulgaria's first-class road network.

Popinolashki Vodopad (Popinolashki 
Waterfall)

Location: Blagoevgrad region, Popina Luka area, 18 km from 
the town of Sandanski, Pirin Mountain

Altitude: 1,230 m
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The Popinolashki waterfall is located in the North of  Pirin 
Mountain. The waterfall is located 18 km away from the town 
of Sandanski, in Popina Luka area. It is situated along the 
course of the Bashliitsa River. The Bashliitsa River and the 
Surchaliitsa River join together to form  Sandanska Bistritsa 
River. The waterfall is 15 meters high and throughout the year it 
is characterized by high water. There are two falls of the water, 
and between them  a water area with a big rock above it has 
been formed. The waterfall can be reached by car along a 
narrow but good asphalt road. Lilyanovo is the  nearest village 
to the waterfall.

In the area there are conditions for fishing and forest hiking. 
The bravest visitors can try and practice mountain biking. The 
mountainous area and the proximity of the Sandanska Bistritsa 
River offer excellent  conditions for the development of hunting 
and fishing tourism.

Not far from the natural landmark is Yane Sandanski chalet, 
which can be reached in about 5-6 min. The resort village 
Turichka Cherkva is in the vicinity. Popina Luka is a starting 
point for hiking in Pirin: Begovitsa chalet, Tevno ezero shelter, 
Sinanitsa chalet, Vihren chalet and others.

The nearest town is Sandanski - 18 km. The distance from 
Sofia to Sandanski is 172 km, (to the waterfall - 190 km), from 
Skopje to Sandanski - 227 km. From Stanke Lisichkovo border 
checkpoint to Sandanski the distance is 97 km, and from 
Zlatarevo cross border checkpoint - 45 km.

Mineral Springs - Village of Marikostinovo

Location: Blagoevgrad region, Petrich municipality, 2 km from 
the village of Marikostinovo

Altitude: 80 meters
The nearest town is Petrich, 11 km away. The distance 

from Sofia to the village of Marikostinovo is 201 km and it can 
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be  reached directly if you travel along  the international road 
E-79, from Skopje and the village of Marikostinovo - 227 km. 
From Stanke Lisichikovo border checkpoint to the village of 
Marikostinovo the distance is 97 km, and from Zlatarevo border 
checkpoint - 45 km.

The village of Marikostinovo is situated in the Petrich-
Sandanski valley on the left bank of the Struma River. 2 km from 
the village there is a spring of mineral water and geyser healing 
mud. A unique balneology and mud treatment center was built 
on the site. The combination of mineral water and healing mud 
is a valuable natural resource of the region. The healing effect  
of the thermal spring has been known since ancient times, and 
the  first to use it  were the Thracians

of the Sinti tribes. During the Ottoman rule the mineral geyser 
mud from Marikostinovo was transported with buffalo cars to 
Constantinople. Until 1907, the mineral baths of Marikostinovo 
were owned by the Turkish community, and later were given 
as property to Yane Sandanski. He carried out a number of 
activities  to create more favorable conditions for residence and 
treatment. The local mineral water has carbon dioxide and free 
hydrogen sulphide. A large portion of the mineral spring flow (60 
° C) is poured into a pool with healing mud. The spring mud is 
formed by the deposition of a fine clay substance carried by the 
mineral water. One of the advantages of the mud is determined 
by the naturally gushing mineral water, which dilutes the mud 
and creates conditions for the continuous movement of the 
layers.

The пineral water in Marikostinovo, combined with healing 
mud, is beneficial for diseases of the locomotory system, the 
peripheral nervous system and psoriasis.

Kyustendil Mineral Water
The greatest wealth of the town of Kyustendil over the 

centuries and nowadays is  the mineral water. The emergence 
of the city is related to the water.

Ancient Pautalia was one of the most famous resorts and 
urbanized  cities of the Roman Empire. The second largest 
temple-monument of health in the Balkan Peninsula was built 
here – Asclepion. It  was named after the name of health - 
Asclepius. In Pautalia, the Roman emperors Ulpia Traian, Mark 
Aurelius and others have found their healing.

In the 15th century the Turks exploited more than 20 springs. 
They built over 12 stone baths with domes. The oldest bathroom 
of Kyustendil - Dervish, was built then in 1556 It is  near the 
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Regional Administration, the Vl. Dimitrov-Maistora  Art Gallery 
and Kyustendil municipality.

After the Liberation of Bulgaria from the Ottoman Empire, in 
1910, two city baths were built - Ali - the soldier's bath, which 
nowadays  is a sauna and recreation center and Chifte- named 
so because it has two swimming baths – one  for men and one 
for women – which today function as an all-city mineral bath. It 
is located in Banska garden, in the center of Kyustendil.

On July 8th, 1966, a Balneotherapy Center with a resort 
polyclinic was opened, which is still functioning today. Close to 
it is the Strimon Spa Hotel, located on Tsar Simeon Street in the 
center of Kyustendil.

Mineral water springs (40 in number) are captured mainly 
in the southern neighborhoods of the city. Mineral water has 
proven healing properties. Its temperature is 73.3 degrees 
and is one of the hottest in the country. It contains fluorine, 
chlorine, sulphate, sodium, potassium, bromine, iodine and 
other  chemical elements, but with a strong smell of hydrogen 
sulphide.

Kyustendil mineral water is very suitable for the treatment 
of arthro-rheumatic diseases of the musculoskeletal system, 
of gynecological and skin diseases, inflammatory processes of 
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the upper respiratory tract, diseases of the peripheral nervous 
system and spinal cord, poisoning with heavy metals and others.

According to its natural and chemical properties Kyustendil 
mineral water is similar  to the waters of some of the famous 
French springs in the Pyrenees.

The Rivers of Kyustendil

There are two rivers in the town of Kyustendil - Banshtitsa 
and Kolushka. Of these, the Banshtitsa River is longer and of 
high water, known among the elderly Kyustendil residents under 
the name "Banska". It is formed by the merging of the rivers 
Glogoshtitsa and Mirovska, which originate from the Osogovo 
Mountain - the first from the mass of the peak Kyunek, and 
the second - from the northeast of the peak Tsurnotrav. It runs 
through the villages of Zhilentsi, Kyustendil, Yabalkovo and flows 
into the Struma River near the village of Konyavo. It is about 11 
km long. In the town  of Kyustendil the riverbed is well laid out  
and part of it is covered.

The Kolusha River springs from Osogovo, north of Mount 
Grobo. It flows through the western part of Kyustendil and flows 
into Banshtitsa (Banska) river, between the first and second 
bridge connecting the districts of Mogila and West. it is  3 km 
long. The  riverbed in the  city  is entirely covered.

The Rivers in the Vicinity of the Town of 
Kyustendil

There are several rivers near Kyustendil.
Struma - springs from the southwestern slopes of Mount 

Vitosha. It passes through southwest Bulgaria and northern 
Greece and flows into the Gulf of Corfu on the Mediterranean 
Sea. It has a length of 290 km and its catchment area covers 
10,200 sq km. The river flows about 7-8 km northeast of 
Kyustendil. In ancient times it was known as Strimon.

Bistritsa  is known by the name of Sovolyanska  Bistritsa 
(from the village of Sovolyano, 5 km from the town of Kyustendil). 
It originates from the northern slope of Mount Ruen (Osogovo). 
The upper stream is a turbulent mountain stream. About 1 km 
before leaving the mountain, the river suddenly changes its 
direction to the northwest and enters Kamenishka valley, then 
it passes through the mountain Lisetz from the north and flows 
through Kyustendil valley into the Struma river at Konyavo 
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village, 7-8 km away from Kyustendil. It is about 51 km long. The 
river has relatively few tributaries. Of these, the Lebnitsa River 
(Gyueshevska River) is the longest one. Its water catchment 
area occupies an area of 300 sq. km.

Dragovishtitsa - springs from the mountain Kurvav kamuk  in 
Serbia. On Bulgarian territory its  length is 28 km. It flows into the 
Struma River near the village of Shishkovtsi, about 9-10 km away 
from Kyustendil. Its most important tributaries are Weinenshtitsa 
and the Lomnishka River.

Novoselska - springs from Predela region  in Osogovo 
Mountain. It flows north to the village of Slokoshtitsa, about 1.5-
2 km away from Kyustendil. Until its flowing into Struma River, 
near the village of Jabokrut, it is known as the Slochka River. Its 
length is 25 km and its catchment area is 80 sq. km.

In the waters of the rivers Struma, Bistritsa, Dragovishtitsa, 
Novoselska and others trout, barbel, Leuciscus cephalus, 
Chondrostoma nasus, and some other rare fish species are 
known.

Village of Garliano - The Gorge
The village of Garliano is situated 12 km west of Kyustendil 

at the foot of Osogovo Mountain on both banks of the river 
Bistritsa, which leaves the gorge here and rushes down into 
the Kamenishka valley. The altitude of the village is 940 m. 
The gorge carved by Bistritsa is picturesque with many rock 
formations. Often the enthusiastic tourists use the gorge to 
climb Ruen peak, from  where Bistritsa springs.
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Garliano is a medieval settlement that originated as the 
center of the lead-zinc ores in the region of Sreburno kolo. 
Today the mines are not being exploited. The terrain and  the 
unpolluted nature define the area as a desirable place for a 
villa zone and tourism. With  the murmur of the Bistritsa River, 
the night spent  at Laguna Hotel is magical. The food in the 
restaurant is natural, nutritious and delicious. There are also two 
grocery stores that offer organic house-based products such as 
honey, berries, and so on. From here, the Garlanno-Ruen route 
starts. It is for nature-lovers who want to experience  the power 
of Osogovo Mountain. The climbing takes about 5-6 hours to 
the peak. A favourite place for climbers is the Sokolov Kamak 
Peak, where the Kyustendil Alpine Club conducts a training 
course. Here the training of the participants in the expedition 
to Everest-Ludmil Yankov-the hero from the Everest expedition, 
Stamen Stamenov and Todor Grigorov was carried out. By the 
road along the river, the Osogovo HPP was built, one of the first 
in Bulgaria.

  There are weird rock formations on both sides of the river. 
One of them is called "The Love Couple", which rises high above 
the asphalt road.

The distance from Sofia to Kyustendil is 88 km. From Sofia 
Airport to Kyustendil - 103 km. You can travel to Kyustendil by 
bus: it starts at every hour from 6:20 am to 8:00 pm and back 
at every hour from  5:30 am until 06:00pm – travelling  time - 
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1:40 h.
By train: from Sofia  to Kyustendil - 07:47 am, 09:29am, 

10:00 am, 03:00 pm. From Kyustendil to Sofia: 05:20 am, 07:47 
am, 09:29 am, 10:00 am, 03:00 pm.

The route is Kyustendil - Zemen, Radomir, Pernik - Sofia and 
vice versa. Buses from Kyustendil: Garliano - Gyueshevo: 5:50 
am, 7:35 am, 11:20 am, 01:35 pm, 04: 35 pm, 05:55 pm, 07:40 
pm. By taxi from Kyustendil: Ruen taxi tel.: 078 551234, ОK 
taxi  tel.: 078 542121. By private transport the distance from the 
capital to Garliano is 119 km.

St Yana/Anne Waterfall

The waterfall Sveta Yana / Ana / is located near the village 
of Smolichano, Nevestino municipality, Kyustendil region. The 
village of Smolichano is situated along the river Eleshnitsa, in 
the southeast slopes of Osogovo mountain.

The altitude is 580 meters.

The waterfall Sveta Yana is 15 m high, it is accessible and 
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above it is situated the church Sveta Yana / Ana /. To reach the 
waterfall you have to cross the village. According to one myth, 
350-400 years ago there was a fire in a pine forest nearby, a lot 
of oleoresin spilled out of the trunks and it was called Smolitsa, 
and later the name changed to Smolichano.

According to a legend, Yana was a very beautiful and good 
maiden. She had nine brothers who loved her very much. 
Whereever they went, they would take their sister with them.  
Yana’s  the sister-in-law Pavlevitsa begrudged her. And Jana 
was the victim of her envious sister-in-law. The latter murdered 
her only son with the golden knife which her brothers had bought 
her, to falsely accuse the beloved by her brothers Yana.

Her brothers decided to kill their sister, Yana. She agreed 
sadly, but said: "Build a church where my body falls, let brooks 
spring where my black eyes fall, let a waterfall gush out  where 
my fair hair falls. Let the water leap as my fair hair does.”

 So it happened: where her body fell a  church was built, 
where her eyes fell, two springs with healing water gushed, 
where her fair hair fell, waterfall appeared.

Today people come and drink for health from the holy spring 
water and enjoy the celestial beauty of nature. One must see for 
himself, the words fail to describe the feeling.

Goritsa Ovcharchenski Waterfall 

It is located in the foothills of Rila Mountain, near the village 
of Ovchartsi  and the town of Sapareva Banya. This is the lowest 
situated waterfall in Rila Mountain- at an altitude of 900 m. It is 
on the course of Goritsa River, collecting the waters from the 
slopes and peaks of Kriva Sospa, Kamenna mandra and Kabul. 

The waterfall is 39 m high and in its lower part it forms a 
terrace. You can reach it following an eco-path, starting from 
the village of Ovchartsi and reaching Solkolov Izgled area, at an 
attitude of 1,200 m. Apart from the big waterfall, up along the 
river course you  can see 6 other smaller waterfalls 5-15 m high. 

The waterfall is a part of the water supply system of the 
region and its waters are  high the whole year round. It is not 
affected by the meteorological conditions and the amount of 
rainfall. 

The river and of the waterfall are named after a beautiful 
lass from the village, Goritsa, who lived happily with her loved 
lad, Iovitsa. Word spread about the beauty of the lass, and the 
local Turkish ruler (bey) heard of it. He sent his servants to 
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abduct her. Goritsa ran away to the mountain, and, trying to 
escape from her persecutors she plummeted from the rocks.

Direction: On travelling  along the road from Separeva Banya 
to Doupnitsa you turn left after the square in the middle of 
Ovchartsi. The street is wide at the beginning, but very soon 
it narrows. You drive along the same street which turns slightly 
to the right and in around 500 m you reach a parking lot with 2 
fulling mills. The eco path starts to the left after them.
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Baikusheva fir

Altitude: 1,930 m
Baikusheva fir is from the species Pinus leucodermis, Pinus 

heldreichii and is over 1,300 years old. Murata ranks among 
the oldest trees in the world. It is the oldest coniferous tree 
and the second one by age of all tree species in Bulgaria after 
the century-old oak tree in the village of Granit. The tree was 
named after the Bulgarian forestry and nature-lover Konstantin 
Baikushev (1867 - 1932) who discovered and studied it in 1897. 
The height of the tree is 26 meters, the diameter of the stem 
is 2.2 meters and its circumference is 7.8 meters. Baikusheva 
Mura is located near Vihren chalet. Because of the easy 
accessibility, the tree is one of the most visited sights in the area 
of Banderitsa chalet and Vihren chalet.

Black pine is a Balkan endemic that can be seen only in the 
central and northern parts of the Balkan Peninsula. It grows in 
several mountains in Bulgaria, mainly in Rila and Pirin.

The closest town is Bansko 14 km. The distance from Sofia 
to Baikusheva Mura is approximately 170 km. The road distance 
from Skopje to Baikusheva Mura is 274 km or 4 h 30 min. From 
Stanke Lisichkovo border checkpoint - 95 km or 1 h 50 min by 
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car. From the Zlatarevo  border checkpoint - 148 km or 2 h 40 
min.

GPS coordinates: 41.76694 23.42305

Eastern Century-Old Planner

Location: Zlatolist village, Sandanski municipality
Altitude: 376 meters
The tree is located in the courtyard of the monastery of 

St Georgi the Victorious in the village of Zlatolist. It is of the 
Eastern Circadian species. It has many times been included  
in the Wood of the Year classification. It is about 1,300 years 
old. Its height is about 28-30 m. The circumference of the log - 
6 meters. The village Zlatolist is located in Sandansko-Petrich 
valley. Zlatolist can be reached from  the village of Katuntsi, 
which is 7 km south of it. The road is not asphalted in some 
places. An eco path is built from Melnik to the village, which 
continues to Rozhen Monastery.

Local people believe that the place where the tree grows is 
one of the peaks of the energy triangle - the village of Zlatolist, 
Theodor Tiron in Rupite and the village of Katuntsi. It is also 
believed that when a person stands under the crown of the tree, 
the  pain he feels disappears.

The closest  town is Sandanski -33 km away. The distance 
from Sofia to Zlatolist village is 200 km, Skopje and Zlatolist 
village is 236 km. From Zlatarevo border checkpoint - 53 km.

Lilium jankae 
Magnoliophyta
 Class Monocolyledonae
Liliaceae
Lilium jankae  is a Balkan endemic. It is also called "Fairy 

tulip" and "Yankiev Krem". It is a perennial bulbous  herbaceous 
plant. It grows on grassy places, rocky lawns and on limestone 
terrain. It's about 1 meter high.

It has 2 to 5 golden-yellow large flowers. The petals  are 
strongly curved backwards and have brown spots on the inside. 
The red anthers are hanging, and there is an orange style 
between them. The stem is very tough, and when you  try to tear 
it away, the bulb itself comes  out, so the flower dies.
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It blossoms  from June to July. The plant has an unpleasant 
and strong odor that attracts its pollinators. It is reproduced  by 
seeds. The species is threatened by the mowing of meadows, 
grazing livestock and destruction by tourists. Lilium jankae is 
protected by the Biological Diversity Act and is included in the 
Red Book of Bulgaria.

Silene asterias Griseb

(Silene asterias Griseb)
Balkan endemic
Silene asterias Griseb is a perennial, bare, 35 - 120 cm high 

plant with a creeping underground stem. The stem is single, 
bare, smooth, at the top glandular, sticky, non-branched. The 
leaves are all-round, bare, rarely at the bottom along the edge 
with short soft hairs. The inflorescence has a heavily shortened 
interdigit, forming a multicolored head in the base covered  by 
2-4 pairs of  membranous or herbaceous sepals. The flowers 
are bifurcated, upright, with up to 3 mm long small peduncles. 
The petals are red. The filaments are bare, so is the seed 
vessel. The seeds are kidney-shaped, dark violet to black, 0.7-
0.8 mm long.

It grows on mountain wetlands, marshes and sphagnum 
peatland.
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The species is not protected by the Biological Diversity Act.

The Rhodope Avens

(Geum rhodopaeum)
Rosaceae Family
Geum
Bulgarian endemic
The Rhodope Avens  is a perennial herb, up to 40 cm high. 

The stems are single or multiple, straight, unbrьхъгеа or slightly 
branched, densely covered with pappus and glands. The sepals 
are collected in a rosette, with long peduncles and fibrous on 
both sides. The top leaf is 3-8 cm wide. It is ovoid and has 3-5 
parts. The edge is jagged. The side leaves are 3-6 pairs, up 
to 1 cm long, ovoid and jagged. The stem leaves are either 
suited or with short peduncles  and they are 2-3 cm long. 
The inflorescences are 2-5 flowers. The flowers are 2-3 cm 
in diameter. The sepals  are 8-10 mm long and are oval. The 
petals are 10-14 cm long, oval and orange. They grow on wet 
places and around streams. The species is PROTECTED by the 
Biodiversity Act.

Rila Violet 
(Viola orbelica)
The Violet family
Balkan endemic
In Bulgaria it is mainly found in Rila and Pirin. It grows  on 
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grassy, rocky, shingle sites and around bushes. Forms small 
groups of 20 to 50 individuals.

The stems are 10 to 30 cm high, elevated and branched from 
the base. The leaves are jagged, the sepals are oblong and 
tapered, the flowers are round and the petals are yellow, orange 
in the base, spread outwards and sideways. The flowers are 
round, 1-5 per stem.

It is one- or two year -old plant. Blossoms from June to 
August. It propagates  by seeds that have good germination, 
which is an important factor for preserving the species.

Rila violet is a rare species. It is protected by the Biodiversity 
Act. The plant is included in the Red Book of Bulgaria.

Jurinea tzar-ferdinandii
(Jurinea tzar-ferdinandii)
Asteraceae - Compositae
Threatened Balkan Endemic species  
Jurinea tzar-ferdinandii is a perennial herbaceous plant with 

a wooden rhizome. The stems are 15-30 cm high, lined with 
leaves. The basal leaves are 4-15 cm long, top green, bottom 
white like cobwebs. There are several baskets, 15-20 mm long, 
4.5-7 mm wide, cylindrical. Its propagation is predominantly with 
seeds and partly vegetative, through the root suckers.

It grows on open, dry, limestone rocky and grassy places, 
on eroded terrains. Forms highly fragmented, generally small 
populations.
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Negative factors for  the  destruction or deterioration of its 
habitats are due to agricultural activity, forestation, construction.

Protected species according to the Biodiversity Act. Some 
of the locales of the species are in protected areas of the 
European ecological network NATURA 2000 in Bulgaria.

Senecio pancicii

(Senecio pancicii)
Balkan endemic
Senecio pancicii  is a perennial herbaceous plant growing 

on marshy or damp alpine meadows and threatened places 
with brown forest growing on them, on secondary grassland and 
mountain - meadow soils around the upper forest boundary.

Grows in groups. Its propagation is vegetative (with root 
suckers). It blossoms from June to September, and is  fertile 
from August to November. It forms abundant fruit-emitters, 
spread out by the wind.

Its flowers  are dark red before they blossom and orange 
when they are in full bloom, several per stem. Its  height reaches 
20-60 cm.

Pirin poppy
(Papaver degenii)
Pearl poppy, sometimes called Degano poppy, is a perennial 

herbaceous plant of the Papaver  family. Pirin poppy is a local 
endemic - grows only in the high mountain belt of Pirin Mountain, 
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between 2,100 and 2,900 m above sea level.

The species is protected by the Biological Diversity Act. It 
is included in the Red Data Book of Bulgaria under the “Rare” 
category. 

Pearl poppy blossoms in July and August. The basal leaves 
and the color of the petals  distinguish it from the other poppy 
species because it is the only Bulgarian type of poppy with 
yellow or orange petals.

The Pirin poppy is characterized by a difficult restoration and 
a low number.

Western Rock Nuthatch

(Sitta neumayer)
Order Passeriformes 
Family Sittidae
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Threatened species
Body length - 14 cm. On top its colour is light gray with black 

stripe, on bottom it is white of yellow-brown hue without variety 
of coloring. The youngsters have a more fluffy plumage and a 
light back side.

It inhabits open rocky areas in the southern parts of the 
country, prefers lower altitude terrains.

It breeds on steep rocks - from 2-3 m to tens of meters of 
heigh. The nests are in holes, cracks, etc.; rarely in the walls 
of buildings. A barrier of glued mud and pebbles encloses  the 
nesting chamber, and there is a round inlet in it.

In April it lays 6-13 white eggs with rust-brown stains. The 
little ones hatch after 15-18 days, stay in the nest for about 28 
days. There are 1-2 hatches every year.

It feeds on insects, in autumn and winter – on seeds and 
fruit.

 Balkan Horned Lark

(Eremophila alpestris balcanica)
Order Passeriformes 
Family Alaudidae
Threatened species
Balkan endemic
It inhabits meadows and pastures, including stony and rocky 

terrains, in the high treeless area, mainly on the rocky slopes 
and ridges, less often in the forest area, rarely below 1400 m.
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It breeds from May to July, but the Balkan subspecies seem 
to hatched in the lower parts of the mountains even in April.

The nest is made in a hollow in the ground, hidden among 
grass tufts and stones. There are 2 hatchets every year with 
3-4 (up to 6) eggs. The females incubate. In other subspecies, 
hatching lasts 10-14 days, and the young stay in the nest for 9 
to 12 days.

Their food includes seeds, summer insects and centipedes.
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Chamois

(Rupicapra rupicapra)
The wild goat is a herbivorous mammal of the order 

Artiodactyla, belonging to a separate breed of goat -Rupicapra.
The fur in summer is short and smooth, and the color is light 

brown or reddish-brown. In winter it becomes chocolate brown 
and the hairs on the back grow to 10-20 cm. On the side of the 
abdomen it is light.  Usually the legs are darker. There‘s a small 
goat‘s beard. The jaws, cheeks and nose are white. A black line 
passes from the eye to the muzzle.

The goat moves excellently on steep and rocky stretches 
with great security and makes great jumps over mountain cliffs. 
The move itself is either a walk or jumps, almost never a gallop 
or trot.

Sexual maturity occurs at 2.5- (female) or 3.5-4 (male) years 
of age. Pregnancy lasts about 25-27 weeks. One cub, very rarely 
two, are born. The young are born fully developed and can move 
on their own. Breastfeeding lasts for about 6 months, but cubs 
begin feeding on plant foods long before.

The territory of Bulgaria has been a hunting site and 
nowadays the number of goats  is extremely low and it is 
protected by law. The goat lives up to 18-25 years.
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Nature Tourism 
Providers
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Skakavitsa Chalet 
Skakavitsa Chalet is near the Rilska Skakavitsa waterfall. 
Service provider- mountain chalet operator
Skakavitsa Chalet is the first mountain hut in Bulgaria built in 1922 by tourists and 

members of the tourist association in the town of Dupnitsa. It is located in the Golyama 
Skakavitsa (Great Skakavitsa) area in the foothills of the eastern slope of Kabul Peak. It is in 
North West Rila, at 1,876 m above sea level. 

It is a three-storey building with a capacity of 79 beds and a full bathroom on each storey. 
The Chalet has 5 double rooms, 5 three-bed rooms, as well as tourist bedrooms with 6, 8 and 
more beds. The rates per night vary from BGN 9 to 12 per bed. The Chalet is supplied with 
water and electricity and it is heated by burning solid fuel. It offers a tourist kitchen, a canteen 
and a bar. It has its own ski run with a ski tow for children. 

For booking and information: 
(+359) 886 509 409 (till 8:00 pm), (+359) 2 8081562 (on weekdays: 10:00 am to 

6:00 pm).
The Chalet can be found under number 29 in the booklet of the Bulgarian Tourist Union 

entitled  The 100 Tourist Sites of Bugaria: Get to know your country. Skakavitsa waterfall is at 
half-an-hour walk from the Chalet. 

Bodrost Chalet 
Bodrost Chalet is situated near the Parangalitsa reserve. 
Blagoevgrad, Bodrost area, GPS coordinates:  N 42.016587    E 23.0874134 Service 

provider: a tourist chalet 
Bodrost Chalet is located in a resort of the same name, which is situated 27 km to the 

northeast of the town of Blagoevgrad. The road to the Chalet is covered with asphalt and 
properly maintained in all seasons. The two-storey main building, which was overhauled in 
2009, has a total overnight capacity of 40 beds allocated in rooms with 2, 4 and 5 beds. There 
is a full bathroom to every room. The heating of the rooms is secured by a boiler burning 
solid fuel and radiators. Tourists have at their disposal a spacious dining room a refreshment 
room, tourist kitchen and a ski rental facility. The prices vary between BGN 10 and 14 per bed. 

Telephones for booking: (+359) 885 799 948, 0889 (+359) 77 322, 073 88 41 57.  
The Bodrost resort area is situated among vast meadows and hills with naturally mixed 

coniferous and deciduous woods. Along the course of the Blagoevgradska Bistritsa river 
cutting across the area there are multiple small waterfalls and pools suitable for sports and 
fishing. The resort offers very good conditions for recreation and tourism year round. For 
winter-sports lovers there are available ski runs with a total length of 4,750 km, a gondola lift 
with a capacity of 1,400 individuals/hour, a total length of 3,000 m and a displacement of 900 
m, a Poma tow-lift with a capacity of 900 individuals/hour, a tow-lift for beginners (for training 
purposes) with a capacity of 500 individuals/hour and a length of 300 m. 

The gondola lift operates year-round for 6 days a week. Monday is a day off as maintenance 
check-up of the facilities is performed on that day. 

The resort is the home of Ecoland, an interpretative educational centre for training 
children among nature.  It offers several eco paths as well and serves as a starting point for 
short outings to beautiful localities and fantastic natural landforms. One can choose among 
multiple well-marked tourist routes in Southwest Rila. 

Rojena hotel complex
Rojena complex, close to the Melnishki pyramids. 
Service provider: hotel and catering facility; 
Village of Rojen, Melnik municipality. 
Rojena complex is a facility created for recreation, sports and entertainment near natural 

sites. It is 6 km to the east of the town of Melnik, and 1 km away from the Rojen Monastery. The 
complex is situated among the famous Melnik mounds. The climatic conditions of the region 
are suitable for people with respiratory diseases. The complex has two taverns, a summer 
garden, an open-air swimming pool, a summer bar with a terrace, children’s playground, 
open-air jacuzzi and a sauna. The hotel is open year round. Its capacity is 70 people. There 
are 11 double rooms, 9 rooms with 3 beds and 2 apartments. All rooms are equipped with a 
TV set, an air conditioner and a refrigerator. Room service is offered 16 hours a day. Sunbeds, 
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umbrellas, the swimming pool and the fitness hall can be used free of charge by the guests 
of the hotel. Visitors are served special traditional dishes from the Bulgarian national cuisine 
and a wide variety of beverages and cocktails. The good service and the unique atmosphere of 
Rojen Complex are sources of pleasant memories for the guests. 

For booking:  (+359) 878 42 49 04, (+359) 878 42 22 88, www.hotelrojena.net
 

Struma River White Water Rating 
Struma River White Water Rafting, Kresna Gorge
Service provider: rafting facility operators
Destination:
The town of Kresna (road E79, Sofia – Sandanski) 
GPS coordinates: 41°43‘48.20“N, 23° 8‘57.27“E
The rafting facility is some 120 km away from Sofia, about an hour and a half’s ride by 

car along the E79 main road. It is after the town of Simitli, 1 km further down the road on the 
left-hand side, next to the Kresna Inns. There is a big notice in black and green reading Rafting 
Centre Reflip. 

The price for rafting on the Struma river is BGN 50 per person. It includes: 
- Unforgettable experience  
- Transport along the course
- Complete rafting equipment - neoprene suit, jacket, watertight shoes, a helmet and a 

life-jacket (some operators require that you bring your own shoes and bathing suits). 
- Insurance
- Rafting instructions
- Licensed personal instructors
- A boat 
The total duration is 4 hours. The route is 13 km long, located in the heart of the Kresna 

Gorge. 
There are favourable conditions for rafting on the Struma river from March to October. 
Struma river rafting is a great way to get away from the daily routine. It is carried out in 

spring, when the river is at its highest, on every day of the week. It is organized by the House 
for Adventure and Books . The company provides equipment and professional guides. The 
meeting venue is on the Sofia - Sandanski road, in the Kresna Gorge. It is between two tunnels 
and is marked by a building with a boat stuck in the roof.  

For booking and questions: 
Vasil Florov: (+359)888 139 435 / 0895 691 507
Kiril Makarov: (+359)887 602 678
E-mail: mail.bah.bg@gmail.com
http://bah-bg.org/pages/bg/vaseto-priklucenie/rafting/rafting-v-kresnensko-defile.php
 For rafting kayaking and canyoning see also: https://reflipteam.com/rafting-bulgaria/

Banderitsa Chalet 
Banderitsa Chalet is 300 m away from Baykushev Pine (Baykusheva Mura). 
GPS coordinates: N 41o 46‘ 07.2“ E 23o 25‘ 35.9“
Service provider: tourist chalet operator. 
Banderitsa Chalet is a mountain hut in northern Pirin, situated on the left bank of the 

Banderitsa river, at an altitude of 1,810 m. It was built in 1915 on the order of King Ferdinand 
and Kostadin Baykushev, then an officer at the Ministry of Agriculture, as a drying facility for 
black pine (Pinus heldreichii) seeds. It is 14 km away from the town of Bansko and can be 
reached by following an asphalt road.  In close proximity to it, 300 m to the southwest along 
the asphalt road, there is a camping site.

The new chalet is a massive 3-storey building with a capacity of 95 beds with full 
bathrooms and wash-rooms inside the building. It is electrified, with central heating. The old 
chalet is a massive 2-storey building with a capacity of 73 beds with full bathrooms and wash-
rooms outside the building. It is electrified and water-supplied, and there is a tourist kitchen 
and a canteen. There are also bungalows with a capacity of 30 beds available in the area. They 
are electrified and equipped with electric heaters. There is a parking lot. Number of beds: there 
are 160 beds allocated among rooms with 7, 8 and 10 beds. There are 12 bungalows with 
apartments and rooms with full bathrooms. The price is BGN 17 per person. And in the rooms 
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with 7, 8 and 10 beds it is BGN 10 per bed. 
Contact: (+359)898 868 999 and  (+359)894 340 343 
Hristo Dagov, Chalet manager.  
There is a bus service with the following route and stops: Bansko - Vihren Chalet - 

Bansko. From the Bus Station in Bansko - Glazne Bridge hotel - Strajite hotel the bus leaves 
at 8:30 am, 3:00 pm, 6:00 pm. From Vihren Chalet the bus leaves at 9:30 am, 3:00 pm, 6:00 
pm. The ticket price is BGN 6:00.  

Open air chair lift 
Open air chair lift from Gotse Delchev Chalet to Bezbog Chalet, with a link to Popovo Lake. 
Service provider: Operator of a transport facility in nature - lift
The best route to the Popovo Lake is from Bezbog Chalet. The starting point is Gotse 

Delchev Chalet. It can be easily reached by car from the town of Dobrinishte. From there the 
lift takes us to an altitude of 2,236 m, to the Bezbog Chalet. The lift operates from 17th April 
to 31st October, every day from 8:30 am to 04:30 pm.

Ticket price:  one way ticket for adults: BGN 10, return ticket: BGN 15.
One way ticket for children агед up to 12: BGN 3; return ticket: BGN 5. The lift ride for 

children up to the age of 4 is free of charge. The ticket price includes third party liability 
insurance. 

The bottom station of the lift is built at 1,600 m above sea level, and the top station is 
at an altitude of 2,240 m. The duration of the ride is 27 min. The distance from the town of 
Dobrinishte to the initial station is 12 km along a well maintained asphalt road. 

Gotse Delchev Chalet 
Gotse Delchev Chalet is situated at 1,485 m above sea level. The distance from the town 

of Dobrinishte to Gotse Delchev Chalet is 12 km. 
Gotse Delchev Chalet was built in the period 1950-1951 in a large clearing in the 

Logovete locality and it is surrounded by a pine wood. Today this is one of the best chalets in 
Pirin, which is open year round offering warmth, hospitality, delicious food and comfort. You 
can reach it from the town of Dobrinishte along a 12 km long asphalt road, which is maintained 
in good repair in all seasons. There is also an old path which is nearly lost because it is seldom 
used by tourists. The distance takes 2 h 30 min to cover on foot. The chalet is 2-storeyed with 
a ground floor with a small dining room. The building has been rehabilitated and equipped 
with a new heating system. The rooms have been completely renovated. Capacity: 23 beds.

On the first floor there are 2 bedrooms with separate full bathrooms,  2 double bedrooms 
with a shared full bathroom, 2 rooms with 3 standard beds each and a common full bathroom. 

The accommodation on the second floor is as follows: 
1 room with 5 standard beds and a separate full bathroom. 
1 room with 2 standard beds and a full bathroom, in the corridor. 
1 room with 2 standard beds and additionally a sofa bed. 
The canteen is well-lit, warm and pleasant. Opening time: 24/7 non-stop. 
Breakfast is served here and so are delicious soups and grilled food throughout the day. 

In the season when sheep’s milk yogurt is available, i. e. from June to September, low fat 
desserts with home-made blackberry, white cherry and fig jam is served. 

The canteen is open every day from 8:00 am to 11:00 pm. The prices are affordable and 
the variety of dishes is considerable. 

A ski and snowboard equipment rental facility is open in winter. A guarded parking lot is 
available to tourists traveling in their own cars, who undertake longer mountain trips or spend 
the night in Bezbog chalet. No pets, such as dogs, cats, etc., are allowed. 

Near the building of the chalet there is a pavilion with a fountain and a grill. The guests of 
the chalet can use it free of charge. 

Booking:
e-mail: hoteldobrinishte@yahoo.com
Tel.: (+359) 7447 21 20 
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Semkovo Chalet
GPS coordinates: N 42.05301 E 23.53438
Service provider: operator of a tourist chalet.
The Semkovo tourist chalet is connected to Semkovo and “The Lord of the Mountains” 

eco-trail. 
The Semkovo resort complex is 17 km away from the town of Belitsa, huddled in the skirts 

of Rila mountain (about 1,600 m above sea level). You can reach Semkovo along a picturesque 
mountain road and the complex itself is situated on large meadows, surrounded by fir and 
pine woods. To the north and northwest of the resort a line of beautiful peaks are rising high. 
There is an impressive view of the majestic peaks of Rila and Pirin. Semkovo Chalet is situated 
higher up in the mountain, at an altitude of 1,750 m. It is located in the Plavishte area, to the 
northeast of Semkovo resort. The chalet is a massive two-storey building with a capacity of 55 
beds allocated in rooms with 2, 3, 4, 6 and more beds and 2 common rooms with two-story 
plank-beds. There are toilets and wash basins on each floor, and there is one bathroom for the 
building. Semkovo Chalet is water- supplied, electrified and equipped with electric heaters. 
There is a kitchen and a restaurant which is open year round. The bar offers a large variety of 
beverages, foodstuffs and sweets. 

There are a lot of lakes near the chalet, including Suhoto, Vapskite, Chernopolianskite 
and Skalishkite lakes. 

For contact: www.semkovo.com
Tel.: (+359) 89/859 4538

Mineral Springs Complex 
The Mineral Springs (Mineralni Izvori) Complex is connected to the Mineral Springs in 

the village of Ognyanovo,
Service provider: spa and hotel complex operator
 The Mineral Springs hotel facility is located in the westernmost part of the Rhodope 

mountain, 4 km away from the watershed of Mesta river in Pirin and 10 km to the northeast of 
the town of Gotse Delchev. The road branches off at the village of Marchevo and soon reaches 
the Ognyanovski Mineral Spa locality. The mineral water, the mountain, the southern climate 
and the woods make the region a wonderful place for recreation. The hotel is at a distance of 
100 m from the main mineral spring, named Miroto. The temperature of the water is 42°C. 

The complex consists of a hotel part, a restaurant, a summer bar, 2 guest houses, a 
summer house, 2 open air pools with mineral water. The hotel has 22 double bedrooms and 
three apartments. The restaurant has 80 indoor seats and an open air garden with 100 seats. A 
high variety of Bulgarian cuisine dishes is offered. 

The guests at the pools have at their disposal there are chaise-longues, showers, sun-
shades. The water is suitable for treating diseases of the bone, joint and neurological diseases.   

Telephone for contact and booking: 
(+359) (0) 7523 21 38, (+359) (0) 887 36 31 12, (+359) (0) 898 77 04 69 
www.mineralniizvori.com 

Sandanski Tourist Information Centre 
The Sandanski Tourist Information Centre is connected with the Sveti Vrach municipal 

park. 
Service provider: Tourist Information Centre in the town of Sandanski operated by the 

municipality. 
The  Tourist Information Centre is located in the very centre of the town and can easily 

be found by everyone, who needs information about the tourist life in the town of Sandanski, 
namely: 

- Landmarks;
- Events in the municipality;
- Accommodation options; 
- Entertainment places, restaurants, night clubs, discos, etc. 
- Options for leisure time activities, for experiencing the local way of life and culture, etc.; 
- Transportation from  and to  the town of Sandanski and the municipality;
- Car and bicycle rentals;
- Tourist agencies, real estate agencies,  banks, insurance companies, internet clubs, 
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sanatoria, post offices, exchange offices, bookshops, galleries, ATMs, etc.  
The Sandanski Tourist Information Centre offers to its visitors information and promotional 

materials about the tourist sites on the territory of the Sandanski municipality and beyond it. 
Address: 28 Macedonia Str., (near GUM) 
Tel.: (+359) (0) 884 898976 
E-mail: tic.sandanski @gmail.com
Skype: tic.sandanski
Facebook: https://www.facebook.com/sandanski.tourism  
Open: 
In winter: 9:00 am  – 7:00 pm 
In summer: 10:00 am –8:00 pm 
The centre is open every day. 

Orbita Hotel Blagoevgrad 
Orbita Hotel is connected with the Markov Kamak megalith sanctuary. 
Service provider: hotel operator.
GPS coordinates: N 42.041756, E 23.153621 
The hotel is 5 km away from the downtown of Blagoevgrad, in the direction of the Bodrost 

locality and the Kartala ski centre. The Orbita hotel has 60 beds allocated in elegant rooms 
with 2 and 3 beds, studios and apartments. The renovated hotel offers a first class restaurant 
and a charming garden. The location of the hotel provides its guests with the possibility to 
enjoy the tranquility of the mountain. It takes 15 min to reach the Kartala ski run from the hotel. 
All guests of the hotel can use a guarded parking lot free of charge. 

The Bodrost mountain resort is a starting point for different well marked routes in Rila 
mountain, leading to well-known natural landmarks. 

Hiking routes:
- to Macedonia hut: 3.30 h 
- to Macedonia hut  via Dobro Pole: 4.30 h 
- to Macedonia hut by gondola lift: 4.30 h
- to Tsarev Vrah: 3 h
- to Markov Kamak rock sanctuary: 2.30 h
Hike from Bodrost Chalet via Markov Kamak to Tsarev Vrah
Hike from the Kartal Clearing (Kartalska Polyana) to Macedonia hut 
The hotel provides an experienced guide for hikes and walks. 
For contacts:
+359 73 88 70 01
+359 892 254 302
office@hotel-orbita.bg 
www.hotel-orbita.bg

Bezbog Chalet 
The Bezbog Chalet is connected to the park аrеа of Bezbog 
Coordinates  41° 44‘ 2“ N, 23° 31‘ 27“ E 41.733889°, 23.524167° 
A convenient facility for climbing the mountain is the open air chair lift connecting the 

town of Dobrinishe and the Bezbog Chalet. The starting point is the Gotse Delchev Chalet. It 
can easily be reached by car from the town of Dobrinishte. From there the chair lift takes you 
to 2,236 m above sea level to Bezbog Chalet, the most modern chalet in the heart of Pirin. It is 
located in beautiful scenery, on a lakeside, surrounded by a panorama of high mountain peaks. 
In the summer it is the starting point for a lot of short and long tourist routes and in the winter 
it offers unique ski vacation among intact nature and in white snow silence. 

The place is suitable for winter sports lovers as well as for people wishing to relax away 
from the tension of the city. The capacity of the hotel is 102 beds + 6 additional beds in 
the apartments. The rooms are of varying standards: with a separate full bathroom, with a 
shared bathroom on a floor and a tourist bedroom. The chalet has a sunny canteen opening 
throughout the day. Different dishes are offered, as well as soups, tea and coffee at affordable 
prices. Spring comes to the Bezbog Chalet in May and June. The period is preferable because 
of the beauty of the green clearings, the wealth of flowers and herbs and the calm before the 
crowded summer months. In May the clearing in front of the chalet is covered with crocuses. 
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In the beginning of June the picture changes with the sunny flowers of the dandelion. Thyme 
and St John’s wort blossom at the end of June. Since 2006 the chalet has been managed by 
the owners of Dobrinishte hotel. 

www.hoteldobrinishte.com
e-mail: hoteldobrinishte@yahoo.com
+359 7447 21 20

The Tea House at the initial lift station at Gotse 
Delchev Chalet 

It is located at 1,600 m above sea level at the initial station of the open air chair lift. The 
distance from Dobrinishte to the tea room is 12 km and the access road is well maintained and 
asphalt covered. It offers a wide variety of summer, charcoal grilled food, trout, draught beer, 
various types of cold lemonade, fresh fruit and home- made jam, ice cream.  

Edelweiss garden 
The only edelweiss garden in Bulgaria has been created in Dobrinishte. The garden is 

the property of Mr Ivan Parin. It was established some 30 years ago and its proud owner is a 
lady biologist who loves flowers. Having received the seeds the woman planted them in her 
house. Usually they blossomed two years after having been planted, but these flowered took 
only a year to bloom. Gradually the flowers grew in number. The garden of the owner was all 
covered with them. Workers were hired to look after the flowers and to make herbariums out 
of them, but unfortunately some of the flowers have withered away. Today they are fewer, but 
nonetheless they bring joy to the people. This is the only place in Bulgaria where you can buy 
edelweiss, be it live or herborized. 

Production and marketing of bee honey 
Honey shop in the town of Blagoevgrad, 6 Sava Rakovski St. 
Stoyko Krastev Mudev is a producer of honey in southwest Bulgaria. A professional 

apiarist for more than 40 years now, he is a well-established producer and trader. Along with 
his family Stoyko Mudev raises bee families, produces honey, wax and propolis. 

His products are certified for quality and environmental friendliness. His bee hives are 30 
km away from Blagoevgrad, away from all kinds of physical and chemical pollutants. The clean 
region is a guarantee for better quality and aroma of the bee honey. 

Stoyko Mudev opened his shop for bee honey products in the beginning of the year 
2000. It offers everything for the bee honey producer and consumer. Its staff also provides 
comprehensive information and consultations about the use of all bee honey products. 

Contacts: +359 879 / 69 89 89, +359 899 / 82 05 67
e-mail: goro_box@abv.bg, www.pchelarskimagazin.com

Popina Laka holiday village 
The Popina Laka holiday village is located 15 km to the northeast of the town of 

Sandanski. It is situated in the heart of Pirin mountain at 1,230 m above sea level in a region 
of famous attractions, such as the Popinolashki Waterfall, spacious green meadows for picnic 
and outings, many brooks with crystal clear water and the well-known Yane Sandanski Chalet. 
The holiday village itself consists of cosy and neatly furnished private summer houses.  All 
of them have been built in a typical Alpine style with a pavilion in the yard and a parking lot 
for personal vehicles. The summer houses have their own kitchens with kitchen utensils for 
cooking, a TV set, central heating, refrigerators and comfortable single or double beds. The 
accommodation price is BGN 8 or 10 per person.

The Popina Laka holiday village is a perfect location for a relaxed family vacation and 
active repose in the mountain at any time of the year. The holiday village is the starting point 
for many tourist routes. The river Sandanska Bistritsa flows near the locality. Hunting and 
fishing are practiced in the region. 

Holiday village Popina Laka contact: +359 746 24078

Sandanski Tourist Information Centre  
Town of Bansko, 104 Pirin Str. 
Associated with Bayuvi Dupki (Jinjiritsa reserve) 
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The Visitors’ Information Centre in Bansko, established by the Pirin National Park 
Directorate, became operational in the beginning of 2016. The centre has a visitors’ hall, 
a film and video screening hall and a permanent exhibition with 20 interactive modules and 
a yard with a plying ground. The interactive modules recreate the rich animal kingdom and 
plant world of Pirin. 

The centre is built at the foot of the mountain, and offers an opportunity for one to learn 
intriguing and important facts about the wildlife in Pirin. Special attention has been allotted 
to the nearby reserves. The staff at the Visitors’ Centre consists of park experts and security 
guards. The tours are conducted in Bulgarian, French, English and Russian. Opening hours in 
winter (November through April): 9:00 am – 5:00 pm every day. Opening hours in summer 
(May through October): 9:00 am – 5:30 pm every day. 

For additional information: +359 884 323 245
E-mail: pic_pirin@abv.bg
www.pirin.bg
  

Bansko Visitor‘s Information Centre
Town of Bansko, 4 Vazrazhdane Sq. 
It was established by Bansko Municipality- and it offers current information about the 

municipality, the transportation, the condition of the ski runs, the trails for the on-foot tourism 
in Pirin park, the museum complex in Bansko, the beds for accommodation, forthcoming 
excursions and events in the region. The staff of the centre participate in the organization of 
the participation of the municipality of Bansko in tourist exhibitions. 

Opening hours: from Monday through Friday 09:00 am to 06:00 pm 
Saturday: from 10:00 am to 6:00 pm 
Sunday: from 10:00 am to 2:00 pm 
Contacts: 
Tel.: +359 749 88580
Fax: +359 749 88633
e-mail: infocenter@bansko.bg

Vihren Chalet
Vihren Chalet is associated with Vihren Peak
 GPS coordinates : 41.75670 Е 23.41638
Vihren Chalet is located in Pirin Mountain, on a rock threshold on the left bank of the 

Banderitsa river, at an altitude of 1,950 m.  It was built in 1939-1941 by the Tourist Company 
in Bansko and was named Eltepe (the old name of Vihren Peak). It is also referred to as New 
Banderitsa. It was officially  renamed after 1942, when the names of many other sites in the 
mountain were changed by virtue of a law. It is managed by the Strazhite hotel in Bansko. 

It consists of 2 solid buildings accessed by a picturesque asphalt road from Bansko (16 
km). In addition, 8 two-bed bungalows were built on the rocks overhanging the river. The hut 
has a kitchen, a canteen with 80-100 seats, a cafe and outside toilets. Shower facilities are 
available. There is regular bus service to the town, and the parking lot in front of the main 
building has a capacity of 30 vehicles. The electricity for the chalet is generated by a small 
hydro power plant built on the Banderitsa river. The rooms are furnished with over 5 beds each, 
many of them being bunk-beds.  

The chalet offers a total of 120-130 beds and is often visited by tourist groups. In the 
1980s, when it experienced its heyday, there were an average of 23,000 tourists annually and 
it was the most often visited chalet in Pirin. Because it has not been renovated lately it was 
ousted by Bezbog Chalet. 

It is the starting point for Vihren Peak, Sinanitsa hut, Demyanitsa hut, Tevno Ezero shelter, 
Yane Sandanski hut, Koncheto shelter, etc. 

Telephone: +359 7443/4092, +359 889/834277, +359 889/293562.

Mantar Hotel 
Mantar hotel is associated with the mineral baths in the village of Marikostinovo. 
Service provider: spa hotel. 
GPS coordinates: 41.437602, 23.320643
Mantar hotel and spa is situated in the heart of the South West Region, near the mineral 



153

springs of the village of Marikostinovo, an area of rich history, dating from antiquity, surrounded 
by 5 mountains and many historic, cultural and natural landmarks. Against this backdrop the 
hotel stands out with with its modern appearance and offers the visitors a perfect combination 
of  mineral baths and healing mud. 

The village of Marikostinovo is a well-known spa centre. To the northwest of the village 
there are curative hot mineral springs. There are mud baths near the springs, where discopathy 
and many other bone diseases are cured. The mineral water from the different sources in the 
village of Marikostinovo is of a similar composition and type, which remains constant. The 
healing mud, which is obtained from the natural fields, is one of the most effective natural 
products of the water, which makes mud therapy or the so-called peloid therapy one of the 
most preferred health and beauty spa treatments. The name of the method originates from 
the Latin word pelos- meaning mud, slime, clay, and therapia- meaning treatment, therapy. 
It is based on the healing and cosmetic properties of thermal mud. It cleans, nourishes, 
and regenerates the skin: a fact which is not insignificant for people who like taking care of 
themselves. 

Contacts: 
Тel.: +359 742 01004, 
Fax: +359 742 01003 
Mobile: +359 883 22 33 10
e-mail: info@hotelmantar.com, www.hotelmantar.com

Hotels in Kyustendil
1. Hotel Lazur1, 15A Kiril i Metodiy Str. It has existed for 15 years. The hotel has a 

restaurant and a summer garden and is next to the Drama Theater Kyustendil; tel.+359 
78550566

2. Hotel Lazur 2 – blvd. „Bulgaria“ 41; restaurant with piano bar; 1.0 km from the city 
centre; tel. +359 78551220.

3. Hotel Ramira - family hotel; 3 stars; 12 Khan Krum Street; has a restaurant, a 
conference hall, a smoking area, a business centre, alternative tourism;  tel. +359 78525525; 
+359 898675303

4. Strimon Garden SPA Hotel - 5 stars; 24 Tsar Simeon Street; 0.3 km from the city centre; 
has 70 rooms including classic, mansard, deluxe and two luxurious maisonettes; restaurant, 
mini bar, conference hall, internet, personal safe; bicycle rental, ski school, alternative 
tourism, babysitting.

5. Balkan Hotel - 2 stars; 5min. from the city centre; has 10 rooms suitable for families 
and groups; room service; smoking area; ski school; alternative tourism; foreign language 
service.

6. Lavega Hotel - 4 stars; family hotel; 18 Tsar Asen Street; 0.900 km from the city center, 
near Chifte Bath and the Historical Museum; bar, shops in the building, cafe, free parking.

7. Kyustendil Park Hotel - 4 stars; 2.1 km from the city center, near the Osogovo sports 
complex; part of the medical - balneological complex St. Ivan Rilski; 97 deluxe rooms for 200 
guests - 9 apartments, 72 double rooms, 14 single and one for people with special needs; 
spa centre with a capacity of 70 people; swimming pool with mineral water; restaurant with160 
seats, lobby bar with 40 seats, conference hall with over 200 seats.

8. Salmina Hotel - 0.9 km to the city centre; garden; barbecue; playground; massages.
9. The Rose House - a holiday home; 1.8 km to the city centre; equipped kitchen with 

all utensils.
10. Sonata - Hostel; 1.2 km to the city centre; ski school, alternative tourism; smokingarea; 

foreign language service.
11. The quiet corner - 3 stars; 2.9 km to the city centre; spa equipment; ski wardrobe.
12. Hut Osogovo - Osogovo Fun Park. It is the first chalet in Osogovo Mountain built 

entirely with donations and volunteer work of the tourists. Mayor Ivan Zhabinski started its 
building (1923 - 1925) and Georgi Emanuilov finished it (1926 - 1929). The opening was 
in July 1928. For 8 years Osogovo chalet has Osogovo Fun Park and there are two ski runs - 
Lyudmil Yankov and Osogovo.

13. Holiday complex of renovated country houses Vratsa-1 Vacation complex Vratza-1 
is near Dervena Col. 
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