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Въведение 

Ние сме Иван и Елина, а „Отбивки” е нашият блог за бягства от ежедневието и за 
пътуването като начин на живот. Това е нашият опит да разкажем за откритията, 
знаците и срещите по пътя. За пресичащите се посоки и за силата на 
случайността. И за отбивките от магистралата, които винаги водят до интересни 
места.  
Книгата, която държите в ръцете си, е събрала най-доброто от нашите 

пътешествия из България. Повечето от тези дестинации не влизат в „100-те 

национални обекта", както и в други класации за популярни туристически 

маршрути. Те обаче са достатъчно любопитни сами по себе си, за да попаднат в 

личната ни селекция на места, които си заслужава да видите. 

Събирахме ги в продължение на четири години, за да направим този пътеводител, 

защото вярваме, че откритията са истински само когато са споделени. Всички тези 

места носят в себе си история, природна красота и някаква особена магия – 

емоция, която не се предава с думи, но се усеща, когато си там.  

Надяваме се, че нашите „отбивки” ще ви бъдат полезни и ще се радваме един ден 

да се срещнем някъде по пътя. 

Иван Михалев  

Елина Цанкова 

 

www.otbivki.com  

 

 

 

21 Чудните мостове (Еркюприя) 

 

Чудните мостове са забележителен скален феномен в Родопите, известен още 

като Скалните мостове.  

Разположен е в долината на река Еркюприя в Западните Родопи в подножието на 

връх Голям Персенк. 

Мостовете са се образували вследствие ерозионната дейност на пълноводната в 

миналото река, която от пукнатините в мраморите е образувала дълбока водна 

пещера, чийто таван с течение на времето е изтънял на места и се е срутил. 
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Предполага се, че отломките от срутването са били отнесени впоследствие от 

водите на реката. 

В резултат на това са останали двата известни мраморни моста. Има и съвсем 

малък трети мост, който представлява понорна пещера, в която водите на 

Еркюприя изчезват, за да се появят пак на повърхността след 3 км. 

 

Как да стигнете до там 

Скалният феномен се намира на 80 км южно от Пловдив. Можете да ги посетите 

като карате по пътя за Чепеларе. При с. Забърдо има отбивка за Чудните мостове. 

Пътят е в лошо състояние, затова трябва да карате внимателно.  

 

Вижте още 

Чепеларе 

Пампорово 

Архитектурен резерват 

с. Широка лъка  

Пещера Ухловица 

 

Любопитно 

Има народна легенда за възникването на Чудните мостове. Преди много години в 

землището на село Забърдо имало много пастири. Незнайно от къде се появил 

змей, който започнал да опустошава стадата им. Дълги години пастирите страдали 

от набезите на змея. Накрая те измислили как да го надхитрят. Натоварили едно 

магаре с прахан (сухо вещество от дървесна гъба, което служи за запалване на 

огън), която бавно, но сигурно се разгаряла. Обезумелият змей отчаяно се 

опитвал да избяга, накрая намерил малка дупка в земята. Огромното му тяло 

отворило пролуката. След години, когато костите на змея изгнили, останали 

огромните сводести мостове.   

 

23 Алпийски заслон край с. Храбрино 

 

Къщичката на снимката е заслон за алпинисти, намиращ се край пловдивското 

село Храбрино - любимо място на всички катерачи в България. 

Намира се върху голям скален хребет, който започва от главното било на 

Родопите. От средновековната Тикла Кула, в близост до Хижа „Бряновщица“, той 

се спуска към Пловдивското поле. 

http://www.ozone.bg/


 
 

101 отбивки Откъс от книгата Иван Михалев 

  Елина Цонева 
 

Високите отвесни скали се извисяват над живописна клисура, в подножието на 

която тече Ситовската река. Наоколо е пълно с красиви форми – дълбоки долини и 

каньони, стръмни отвеси и гъсти широколистни гори. 

Заслонът е „кацнал“ върху един скален зъб и е много труднодостъпен. В него 

катерачите се подслоняват при буря. Твърди се, че има хора, които дори са 

пренощували в него. 

Любопитното е, че малката къщурка си има дори адрес - ул. "Колоездачна". Така 

пише на голяма табела, закачена до входа. Под скалите има още едно каменно 

заслонче, което може да послужи за нощувка или подслон при изненади от 

времето.  

 

Вижте още 

С. Равногор  

С. Косово  

Белинташ 

Хижа Бряновщица 

Хижа Родопски партизани 

 

Как да стигнете до там 

От околовръстното шосе на Пловдив се завива към с. Първенец. След като 

подминете с. Храбрино, продължете в посока с. Бойково. След около 7 км вляво от 

пътя има голяма чешма. Два завоя по-нагоре ще видите черен път. Пада се 

вдясно от основното шосе. Тръгвате по него и след около километър ще видите на 

скалите отсреща метална къщичка. Там трябва да оставите колата. Има ясно 

очертана пътека надолу към дерето на реката. Тя минава през малък висящ мост 

и стига до каменен заслон. От него започнат повечето катерачески маршрути. 

 

Любопитно 

В същия дял на Родопите се намира и този красив водопад. Той е по течението на 

р. Първенецка на разклона за селата Ситово и Лилково. Снимката трудно може да 

предаде цялата прелест на мястото. На живо е още по-красиво. Особено в късна 

есен – ухае на шума и се чува плисъкът на реката. От време на време се разнася 

крясък на птица. 

 

Фотосъвет 

Точно над алпийския заслон има широка каменна тераса, която стърчи страховито 

над пропастта. За да я достигнете, трябва да изкачите пътеката, която започва от 

каменния заслон в подножието на катераческите турове. Маркировка няма, затова 
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трябва да се оглеждате за разклонение вдясно след около 20 минути изкачване. 

Ориентир ще ви е една голяма мокра скала (алпинистите я наричат Сълзящата 

скала). Завийте покрай нея и след не повече от 5 минути ще сте на върха на 

скалния венец.  

 

 

46 Потопената църква на яз. Жребчево 

 

Тази полуразрушена църква е единственото, останало от потопеното под вода 

през 1965 година село Жребчево, на чието име е кръстен и язовирът (турското му 

име е било Атлари). 

Намира се по течението на р. Тунджа на около 35 км от Казанлък, недалеч от град 

Николаево и село Паничерево. 

Смята се, че храмът е бил построен през 1895 г. Носил е името на българския 

светец Иван Рилски.  

Язовирът е построен близо 70 години след църквата. Къщите на три села – 

Жребчево, Запалня и Долни Паничарево, остават завинаги потопени на дъното му. 

Ако не беше църквата, днес никой нямаше да си спомня за тези селища. 

На едно възвишение в близост до останките на църквата се намира изоставено 

гробище. Пред него, с лице към яз. "Жребчево", има поставена паметна плоча. 

Особеното в нея е, че тя не е за отделен човек, а за цялото село. 

Текстът гласи: „Село Запалня, заселено XV в., изселено 1962 г.“ 

 

Вижте още 

Музей „Неолитни жилища“ – Стара Загора 

Сините камъни – Сливен 

Скален феномен „Халката“ – Сливен 

Старият бряст в Сливен 

 

 

 

Как да стигнете до там 

Църквата се намира недалеч от град Николаево и село Паничерево. Ако карате по  

подбалканския път Бургас-София, трябва да се отбиете на разклона за Твърдица 

и Елена (има табела „яз. Жребчево - 2 км“). Завийте два пъти наляво на 

следващите кръстовища, за да тръгнете на юг, подминете старото гробище и 
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карайте, докато свърши асфалтът пред един малък хотел и краварници. В близост 

до тях ще видите църквата.  

 

Фотосъвет 

Ако искате да снимате църквата под вода, трябва да отидете напролет, когато 

нивото на язовир „Жребчево“ се качва рязко от топенето на снеговете. През по-

голямата част от годината нивото му е значително по-ниско и църквата е изцяло 

на сушата.  

 

 

86 Крушунските водопади 

 
Крушунските водопади са най-голямата варовикова водна каскада в България. 
Изключително красиво място (ако не броим пораженията, нанесени от туристите). 
Намират се сред Деветашкото плато, южно от с. Крушуна. 
Водата извира от Крушунската пещера. Тя представлява система от басейни и 
мънички езерца, преграждащи ги прагове и разделящи се водни струи. 
Основният от Крушунските водопади се спуска от 20 метра височина, разделяйки 
се на няколко ръкава и образувайки десетки по-малки водопади. 
По течението на река Маарата могат да се видят разнообразни карстови форми – 
въртопи, кари, валози, ждрело, пропасти, пещерни галерии и зали. Тук се намират 
и още няколко пещери – Бодинската пещера, Водопада, Урушка, Горник и 
Деветашката пещера, която е една от най-големите в България. 
 

Как да стигнете дотам 

Водопадите са на около 30 км от Ловеч. Тръгва се по пътя Ловеч – Левски и малко 

преди Летница, при с. Александрово, има отбивка надясно за Крушуна. Селото е 

на около 7 км от отбивката. Има табели, които ще ви ориентират.  

 

Вижте още 

Деветашката пещера 

Пещера Стълбицата  

Пещера Голяма Гарваница 

Покритият мост в Ловеч 

Крепостта в Ловеч 

 

Фотосъвет 

Ако искате да направите красиви снимки на водопадите, трябва да дойдете в 

делничен ден. През почивните дни тук има ужасно много хора, които могат да ви 
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развалят не само снимките, но и изживяването от досега с природния феномен. 

Ще се сблъскате с шумни компании, които разпъват софри насред поляните, а 

някои не се притесняват дори да си изстудяват касата с бира във водопада. Ако 

нямате възможността да дойдете в почивен ден, поне гледайте да станете рано, 

за да избегнете тълпите и силното слънце, което разваля фотографиите. По 

принцип снимките на водопади са най-успешни, когато светлината е слаба. 

Използва се задължително статив за дълга експозиция на затворена бленда.  

 

Любопитно 

По-особеният цвят на водата в Крушунските водопади се дължи на химическия ѝ 

състав. Тя е богата на травертин – вид варовик с пясъчен цвят, който се превръща 

в белезникав, когато се разтвори във вода.  
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