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Abstract. On the occasion of the 100th anniversary of the construction of the Kaiser’s road in Rila, a short descrip-
tion of the alpine landscapes along the route between Borovets and Nehtenitsa was made as a geotrail for the needs of 
Geopark Rila, crossing cirques, tarns, glacier valleys, moraines, scree slopes and talus cones. 
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Тази година се навършва един век от официалното 
откриване на т.нар. „Кайзеров път“ в Рила, между 
Чамкория и Белица. Всъщност кайзеровите пъти-
ща са два, но другият, който е трябвало да свърже 
Мала църква с Рилския манастир през Кобилино 
бранище, остава недовършен. 

Кайзеровият път е прокаран през прохода Зав-
рачица и е проектиран за двуколесни возила. Ос-
новният му замисъл е да осигури достъп до при-
съединените през Балканската война български 
територии на юг от рилското било. Това е един 
живописен високопланински път, по който на 13 
октомври 1917 г. цар Фердинанд прекарва своя ви-
сок гост кайзер Вилхелм II, на когото е искал да 
покаже новоосвободените български земи. „Без 
всека превземка може да се каже, какво малка и 
бедна България е щедро надарена с природни кра-
соти. С чудни красоти и красиви чудеса. Надземни 
и подземни.“ С тези думи Павел Делирадев, на 
който дължим тази историческа информация, за-
почва втория си том, посветен на Рила (Deliradev, 
1932). От него научаваме и възторжените думи 
на германския император, изречени при вида 
на откриващия се от местността Нехтеница под 
Якорудския циркус изглед към Пирин: „О пре-
красна несравнима картина! Кой в Европа е ми-
слел някога, че Балканският полуостров крие в 
недрата си подобни великолепни сценарии и пла-
нински пейзажи“. До 1912 г. проходът Заврачица 
е свърталище на бунтовнически и разбойнически 
чети, които върлуват из граничната планина. След 
освобождението на Пиринска България и особе-
но след прокарването на Кайзеровия път, районът 
става емблематично място за младото туристиче-
ско движение в България, а Чамкория (Боровец) 
се превръща в най-големия зимен курорт на 
Балканите. На места разрушителната дейност на 
мразовото изветряне го е превърнала в тясна пъ-

тека. Въпреки това той е една чудесна дестинация 
с естетическа, историческа и културна стойност за 
региона и страната. Георазнообразието по него не 
е голямо, тъй като е почти изцяло в гранитоидите 
на Рила-Западнородопския батолит. Поради това 
основната тема на геопътеката са геоморфотопите, 
оформени от Вюрмското заледяване и съвремен-
ните геокриогенни процеси. Интерпретацията им за 
целите на геотуризма изисква разграничаването на 
фосилните ледникови форми и демонстрирането на 
резултатите от тяхното влияние върху добре изра-
зения Вюрмски ледников релеф. Освен циркусите, 
ледниковите долини и морените, тук могат да се 
демонстрират и наложените релефни форми, обра-
зувани вследствие на непрекъснатото замръзване и 
размръзване в активния периглациален височинен 
пояс на Рила, които променят значително високо-
планинския ландшафт след края на ледниковата 
епоха. През последните 11 000 г. и геокриогенната 
денудация оформя крионивални циркуси, сипейни 
венци (супраглациални морени) и лавинни конуси 
в основата на лавинните улеи. Образуването на си-
пейните венци започва още през ледниковата епоха, 
когато ледниците запълват задната част на цирку-
сите с ръбати късове, откъртени от коренната скала 
при издълбаването на циркусовата чаша. Друга част 
падат върху леда и след стопяването му се смесват 
с тях в основата на задната стена, а геокриогенните 
процеси добавят нови късове върху тях. В настоя-
щата работа, за целите на бъдещия геопарк, повече-
то от циркусите са наименувани на запазените в тях 
тарни или на съседни върхове. 

Кайзеровият път (фиг. 1) започва от Боровец и 
минава през местността Ситняково, Саръгьолския 
циркус, висящата ледникова долина на циркус 
Дено и горната част на долината на р. Марица, 
издълбана от един от най-големите глетчери в 
Рила през Вюрмската ледникова епоха. Подходът 
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към прохода Заврачица се отделя по долината на 
р. Права Марица, чиято зона на подхранване е 
Правомаришкия циркус. Макар и с малка дениве-
лация от около 100 m тя е висяща спрямо долината 
на р. Голяма Марица. От Правомаришкия циркус 
пътят преминава билото западно от вр. Янчов чал 
(2480,6 m), който е типичен представител на за-
равнените и покрити с реголит върхове, наричани 
в Рила „чалове“. На запад от Заврачица е първе-
нецът на този дял вр. Манчо (2770,7 m), а на юг 
пътят минава през живописния Ропалишки цир-
кус, разположен между вр. Манчо и вр. Песъклива 
вапа (2769 m). На юг от Заврачица се открива 
правата U-образна ледникова долина, издълбана 
от Ропалишкия глетчер, чиято зона на подхран-
ване включва Големия и Малък Заврачишки цир-
кус и Ропалишкия циркус. Той се явява висящ 
спрямо долината с денивелация 150 m и образува 
Ропалишкия водопад. След Ропалишкия циркус 
пътят минава през още два циркуса – Песъклива 
вапа и Овчарец, разположени по западния склон 
на ледниковата долина. 

Следва обширният и полегат Юрушки циркус 
по южния склон на вр. Юрушки чал (2768 m), 
след което под най-високия планински проход 
Джанка пътят навлиза в Грънчарския циркус с 
Грънчарското езеро и две по-малки езера, нарече-
ни тук Горни Грънчарски езера (Голямо и Малко). 
Този циркус също е висящ спрямо долината на  
р. Грънчарица и изтичащата от него вода оформя 

т.нар. Грънчарски водопад. След 5–6 km пътят ми-
нава през долината на р. Голема Баненска в мест-
ността Нехтеница. Тук е челната морена на глетче-
ра, подхранван от Якорудския циркус, в който се 
намира една от най-красивите групи рилски езе-
ра – Рибното, Мъртвото и Синьото езеро. Малко 
след него следва и челната морена на глетчера по 
р. Малка Баненска. По-нататък пътят пресича още 
три ледникови долини – на Торишка, Паленишка 
и Станкова река и по долината на р. Вотръчка се 
спуска в Белица. 

Кайзеровият път продължава да е проходим 
и още носи в себе си спомена за трагичната за 
България 1918 г. Макар да е загубил първоначал-
ния си блясък, една сериозна инвестиция би мог-
ла да възвърне вида му от началото на XX век. 
Мерките за неговото възстановяване трябва да бъ-
дат заложени в плана за развитие на геопарк Рила, 
като се използват максимално възможностите на 
европейските инвестиционни фондове. Така този 
забележителен маршрут ще бъде реанимиран за 
достъп не само до алпийския ландшафт на Рила, 
но и до един от най-драматичните периоди в нова-
та българска история. 
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Фиг. 1. Кайзеровият път: а – след двореца Саръгьол; б – през юни между Студения дол и х. Марица пътят е разрушен от голямо свлачище; 
в – през Заврачица, г – през Ропалишкия циркус


