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120 години от откриването на железопътната линия София – Роман 
(част от Централната жп линия София - Мездра - Червен бряг - Плевен -Г.Оряховица - Шумен - Каспичан - Варна)  - 20.02.1897 г., гара Роман.  

Тематични пътувания и срещи по Искърската долина и железница. 
Романтика и реализъм.  

1. Същност на инициативата/събитията. 
 Инициативата представлява цикъл от тематични събития послучай 120-годишншната от откриването на 

железопътната линия София – Роман. Всяко събитие е посветено (свързано) с определени теми и се състои от пътувания 

през Искърския пролом и нарочна среща в някоя гара. За 2017 г. са предвидени общо 5-6 тематични събития (срещи, 

пътувания). Първата среща бе на 1 април 2017 г. в гара Своге. Второто събитие ще бъде в Церово на 8 април 2017 г., 

събота - Лазаровден. Най-учтиво каним всички желаещи да участват в събитието и пътуванията из Изкърската 

клисура! Вашето участие е израз на активна подкрепа  на Инициативата за популяризиране и опазване на природното, 

културно-историческо и индустриално наследство и развитие на региона, вкл. уникалната му железница!      

 2. Цели на събитията (пътуванията, срещите). 
2.1. Отбелязване 120-годишния юбилей на жп линията София – Роман. 

2.2. Популяризиране предимствата и насърчаване ползването на обшествения и железопътен транспорт. Подкрепа за 

подобряване имиджа на железниците и обществения транспорт. 

2.3. Изследване и популяризиране на природни, културно-исторически, технически и транспортно-железопътни 

забележителности на България, региона и света и взаимосвързаността им.  

2.4. Инициативи за тематично свързване, идентифициране, опазване и обявяване за паметници на  природни, културно-

исторически, архитектурни, технически и други забележителности.   

2.4. Набелязване и реализация на тематични маршрути, пътувания и срещи. Интегриране на знания.  

2.5. Подобряване на транспортното обслужване. Развитие и интеграция на  транспортните, информационни и 

комуникационни технологии и пазари. Насърчаване на обществените услуги.  

2.6. Установяване на контакти, запознанства, съвместни срещи и пътувания на местни и неместни лица (Networking). 

Изследвания, дискусии по интереси, срещи с бележити дейци. 

2.7. Полезно и приятно. Други. 

 3. Теми на пътуванията/срещите.  
Искърската долина и железница (София-Роман), култура, изкуства, литература, фотография, паметници (каменоделство), 

музика, читалища, образование, фолклор, етнография, вяра, религия, манастири, знаменитости (личности), 

забележителности, стопанство, техника, технология, транспорт, железопътни превози, архитектура, ландшафт, 

пространство/урбанистика, етимология/топоними (имена на гари, населени места, местности), география, флора, фауна, лов, 

риболов, геология, пещери, проекти, пътувания, туризъм, спа/балнеология, медицина, спорт, археология, история, други.  

 4. Организация.  
 Всеки желаещ да присъства/участва  в събитието (тематичните пътувания и срещи) сам избира, планира и 

организира пътуванията си. Изборът на конкретния начин на придвижване, плана/графика, вкл. конкретните часове на 

заминаване/пристигане са съобразно волята и в отговорността на всеки индивидуален участник или група участници. Тъй 

като красотите на Искърския пролом и железницата най-добре се виждат и оценяват при пътуване с влак, а и в унисон с 

тематиката/инициативата, е препоръчително пътуванията да се извършват с обществен транспорт, най-вече железопътен.    

 Втората среща е насрочена за осми април 2017 г, събота (Лазаровден), начало 12,20 часа, на жп спирка 

Церово. Тази и повече информация за инициативата, както и за събитието в Церово, тематичните пътувания и удобните влакове от/за 

Своге – Церово - Бов, е публикувана на интернет-адреси: https://www.facebook.com/obshtestven.relsov.transport/   

http://obshtestven.wordpress.com/. Актуална информация за всички влакове – на сайта на БДЖ:  http://www.bdz.bg/bg/  
  

Най-учтиво Ви каним да участвате в организираната среща и пътувания!    
 

Тематичен маршрут Церово – Заселе – водопад Скакля – Бов: природа, традиция и железница. 
Лазаруване – Джуглата – Скакля.  Теми: обичаи, вяра/религия, туризъм, икономика, транспорт. 

Информация за СРЕЩАТА и ПЪТУВАНИЯТА. 

Място на провеждане на срещата: жп спирка Церово. 

Дата на провеждане на срещата: 8 април 2017 г., събота, Лазаровден. 

Начален час на срещата: 12,20 . Началният час е съобразен с преминаването на Лазарките през района на спирка 

Церово, както и с пристигането на пътн. влак №20211 (тръгващ от София в 11,20 ч. и пристигащ в Церово в 12,17 ч.). 

Организатори на срещата: Веселин Кирев, Красимир Ангелов. 

Специален гост: Петър Петков - кмет на село Церово, Христина Георгиева – секретар на читалище „Хр.Ботев“. 

Точен краен  час на срещата в Церово (и въобще на събитието/пътуванията),  не е фиксиран, с оглед 

участниците в срещата да имат една по-голяма гъвкавост при организирането на последващото посещение на близкия 

скален феномен Джуглата  и пътуването до село Заселе, водопада Скакля и придвижването пеш по Вазовата пътека до 

гара Бов.   

 Организация на място на последващите посещения/пътувания: след срешата с Лазарките в района на жп спирка 

Церово те ще продължат лазаруването към околните къщи. За участниците в Инициативата ни има различни 

възможности как да продължат според индивидуалния си избор (начин на придвижване, метереологичното време - 

слъчево, дъждовно).  
  

https://www.facebook.com/obshtestven.relsov.transport/
http://obshtestven.wordpress.com/
http://www.bdz.bg/bg/


2 
 

 Информация за влаковете от София към Своге, Желен, Церово, Бов и обратно, както и информация за заведения в близост до 

посещаваните забележителности и гари/спирки, е представена по-долу.    

 Препоръчваме на участниците да посетят скалния феномен Джуглата, намиращ се недалеч (100 метра) след 

края на перона на десния коловоз (път №1) на спирка Церово по посока Бов.    

 При движението си в района на жп спирка Церово да се внимава за преминаващи влакове (има два коловоза)!   

 Ако времете е подходящо, препоръчваме участниците да посетят водопада Скакля, пътувайки с пътни 

превозни средства от Церово нагоре до село Заселе (9 км, 15-20 мин.). Там е „горния край“ (началото) на водопада, 

покрай който изградена Вазовата пътека. Спускайки се по нея, се достига до Искърската долина и гара Бов пеш 

(90-120 мин.).  Препоръчваме/молим желаещите да посетят водопада по така описания маршрут, СЛЕД срещата с 

Лазарките, ПРЕДИ да отидат до Джуглата, да се съберат на едно място – на перона пред приемното здания на 

спирка Церово  и заявят дали желаят да представляват (образуват) Група за пътуването с пътни превозни средства – 

лични автомобили или обществени таксита/бусове от Церово до Заселе. Ще помолим дошлите/разполагащите с 

автомобил със свободни места,които биха желали да „споделят с други спътници (не)удобствата“ на индивидуалното 

ползване на автомобила, да го кажат, за да може конкретното „общо“ пътуване да бъде планирано и своевременнно да 

бъдат заявени необходимите (обществени) таксита.  

    Предварителна справка от пътеводителя на БДЖ (в сила до 09.12.2017 г.) за разписания на влакове през Церово - 

Бов: 
  В посока ОТ София към Своге-Церово-Бов (час на тръгване):  

Влак № От - за София Своге Желен Церово Бов Забележка 

20201 София - Мездра 8,00 8,50 8,54 8,58 9,02  

562 София – Русе 9,00 9,38 - - - Бърз влак 

2611 София - Варна 10,00 10,39 - - - Бърз влак 

20211 София - Лакатник 11,20 12,10 12,14 12,18 12,23  

2613 София - Варна 13,00 13,37 - - - Бърз влак 

20273 София - Мездра 14,20 15,14 15,19 15,23 15,28  

20215 София - Мездра 16,20 17,10 17,14 17,18 17,23  

7624 София - Видин 17,00 17,37 - - - Бърз влак 

20203 София - Мездра 17,20 18,12 18,16 18,20 18,24  

20205 София - Мездра 18,20 19,12 19,16 19,20 19,25  
 

  В посока откъм Бов – Церово – Своге ЗА София(час на тръгване):  
 Влак № От - за Бов Церово Желен Своге София Забележка 

20274  Мездра - София  10,29  10,33  10,37  10,42  11,30   

4611 Русе - София  -  -  - 11,56 12,30 Бърз влак  

20214  Лакатник - София   13,46   13,50 13,54  13,59 14,47   

20204 Мездра - София  15,20 15,24  15,28  15,33  16,25   

 7623 Видин - София  -  -  -  16,20  16,55  Бърз влак  

20206  Мездра - София  16,59 17,03 17,07 17,12 18,03   

 2612 Варна - София  -  -  -  17,52  18,28  Бърз влак 

 20216 Лакатник – София  (последен ПЪТНИЧ. 

влак към София в съботни дни !!) 
18,31  18,35  18,39  18,44  19,32  Актуално ли е 

разписанието?! 

 4613 Русе - София -  -  -  19,21  20,00  Бърз влак 

 2614  Варна - София -  -  -  20,35  21,10  Бърз влак 
 

 Цена на жп билета София – Церово: 2,30 лв.  Цена на жп билета Бов - София: 3,00 лв. Намаления при пътувания 

на малки групи 3-6 човека. Разноски/цена за пътуването с пътно превозно средство от Церово до Заселе: до 5 лв/човек. 

 Преди деня на срещата, разписанията на съответните влакове, предварително избрани от Вас,  трябва да бъдат 

проверени/актуализирани (интернет, телефон, на място). 

Заведения около жп спирката в Церово: Кафене „Камей-19“+павилионче, магазин хранителни стоки с кафене, ресторант 

„Валди“ в центъра (0889589305). 

Заведения в Заселе: ресторант „Водопада”(0885020982). 

Заведения  в Бов: гаров ресторант„Водопад Скакля“, магазин „Стоименовото“, механа под водопада (0892360015). 

Настаняване: Заселе: комплекс „Елата“ (0879477298), хотел „Лъката“ (0879604371), хотел „Божиловото“(0879462710), Бов: вила 

„Скакля“ под водопада (0896661728), селото - вила Аламурови (0887832482), Церово: махала Гламек къща за гости „Одмор“ (0885223120).  

Водачи (тематично, местни): Милен Величков - 0877020300, Богомил Янакиев - 0888643489, Евгени Първанов - 0888281918. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Лазаруване  
Християнският празник Лазаровден носи името на Свети Лазар, символ на здраве и дълголетие. Лазар е приятел на Исус Христос. Четири дни 

след смъртта си, той e възкресен. Исус казва „Лазаре, излез вън!“ и съживява Лазар, който излиза от гробницата. Лазаровден се празнува в събота, ден 
преди Цветница. На този ден се изпълнява обичаят лазаруване.  Това е пролетен ритуал и е женското съответствие на коледуването, в което (според 
традицията) участват само момчета. Лазарка става всяка девойка - не е ли лазарувала поне веднъж, няма да се омъжи. Задължително за всички 
подрастващи девойки, лазаруването отбелязва преломния момент, в който момичето става мома, която може да бъде сгодявана. Обичаят е от така 
наречените предбрачни ритуали, чрез които общността символично приема вече порасналата девойка и я подкрепя в желанието й да се задоми и да 
създаде собствено семейство. В ритуала участват момичета от 12-13 до 15-16 години, които се наричат ‘лазарки’, Те берат цветя за венците, които ще 
оплетат за следващия ден - Цветница. Лазарките са облечени в носии, окичени са с венчета от пролетни цветя и с кошници в ръце, те тръгват из селото. 
Момичетата влизат във всеки двор и пеят, а стопаните ги даряват с пресни яйца и дребни монети. В миналото именно на Лазаровден момците от 
селото са поисквали ръката на своята избраница. След като обиколят селото, лазарките отиват на реката и пускат венчетата си от върба във водата. На 
която венчето излезе най-отпред, тя ще се омъжи първа.  

Празникът носи пролетно настроение и се очаква с нетърпение, както от участничките, така и от жителите и гостите.  
 

Скакля 
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 В най-широката част на Западна Стара планина се намира едно известно на малцина кътче – Понор планина, пленителна със своеобразната 
си хубост. Тя представлява скалисто карстово плато. Стръмните й стъпаловидни склонове завършват с високи отвестни или надвиснали скални венци. 
По заравненото било самотно стърчат отделни върхове, повърхността между които е осеяна с дълбоки жлебове, широки валози, въртопи и др. 
Особено разпространени са понорите, наричани още губилища, които дават и името на планината. Представляват дълбоки фунии, които свързват 
повърхностния с подземния карст. Те бързо поглъшат и отвеждат под земята валежните и речните води. Затова билото е безводно,  пусто и голо – като  
лунен пейзаж. Подземният път на погълнатите води завършва като обилни карстови извори в подножието на стръмните източни и южни склонове. Те 
подхранват буйни и пенливи рекички и потоци, притоци на река Искър и Искрецка река.  
 На източния склон на Понор планина, спускащ се към Искърския пролом с внушителни 200-метрови скални откоси, се намира водопадът 
Скакля. На ръба на планинския склон се издига отвесния скален венец Камика. В западната му част, югоизточно от село Заселе, от две близко 
разположени пукнатини с грохот изкачат карстови води. Те дават начало на малките рекички Заселе и Гергеф. Водите им се спускат стремглаво надолу 
към бездната, сливат се в река Скакля, като образуват поредица от водопади. Най-висок е първия водопад, с напълно отвесен пад. От силния удар в 
отвесната скала под водопада водата се разбива на малки струйки и и облаци от ситни искрящи капчици. Оттук водата продължава надолу по 
многобройни, различни по височина скални стъпала и след още два скока и множество малки живописни водопадчета, се влива в река Искър. В този 
стремглав бяг на река Скакля общата височина на скалните откоси и бързеите по склоновите стъпала между тях достига 85 метра – наистина красиво и 
величествено!  
 За разлика от безводното пусто и голо било на Понор, около карстовите извори, потоци и и реки има буйна храстова и тревна растителност. 
Водопадът Скакля е обявен за природна забележителност през 1965 г. 
 В началото на водопада, около село Заселе на полянката, наричана Вазов кът, идвал Иван Вазов и се любувал на обширната панорама към 
Искърския пролом. В околностите се намират красивите пещери Елата (пропастна) и Каците, две от проучените засега 120 пещери в Понор, сред които 
са известните Душника, Меча дупка, Водната пещера в село Церово и др. 
  

Иван Вазов (юли 1899 г.): „Из Мала Стара планина (До Заселския водопад)“: 

Когато изминете с железницата десетина километра надолу от Церово (в клисурата на Искъра), ако погледнете наляво, в едно дълбоко гърло на Стара 
планина, ще видите в дъното му от една голяма височина да скача стълпът на един водопад. Това видение трае само миг, но впечатлението е силно. 
Иска ви се да се побави влака, за да се полюбувате по-дълго на тая картина. Ето защо аз жадно издебвам мигът, колчем пътувам из клисурата, да 
погледна пак водопада, а най-после не устоях на съблазънта и на скиталческия си нагон и реших да ида при самия скок. 
Това беше в началото на май месец. Железницата ме стовари на Церово, дето няма станция, но има – за редките пътувачи дотам – спирка. 
Две-три минути аз се озъртах отде да ида в селото. То е на височко и заградено с храсталак. Видях знамена, че се веят на една къща, и тръгнах към 
нея, с цел да питам за пътя въз планината. Не без мъка се изкачих до къщата със знамената. Там ме чакаше една изненада: рояк селянчета, пременени 
и гологлави, с книжки в ръце стоеха чинно на двора; куп селски първенци и един мургав момък, в панталони, ме пресрещнаха учтиво и ми дадоха стол 
да седна. При пръв поглед разбрах, че се намирах в селското училище, и то на изпита. След кратък разговор – между прочем бях помолен да изпитам 
и едно дете – аз попитах няма ли някой опитен водач от село, да ме поразведе из планината. Обади се един момък, когото викаха Младен. 
Добрите селяни се чудеха какво ще правя из планината. 
– Руда ли ще дириш? – попита ме един от старейте. 
– Не, до водопада, искам да го видя – отговорих и им обяснявам кой водопад. 
Селяните ме изгледаха в недоумение. 
– Дето рипа водата ли? – попита един. 
Взех си сбогом от селяните и учителя и тръгнах, придружен от Младена, който ми взе чантичката с провизията. Скоро излязохме из селото и се 
покатерихме. Околността беше покрита с буйната зеленина на орешаците. Те тъдява растат в голямо изобилие, растат и по урвите, и по планината. 
Колкото повече се качвахме, толкоз пътя ставаше по-върл и лош; но затова пък изгледа наоколо печелеше. Долината се разтваряше по-живописна, 
заградена от зелени и стръмни височини. На изток от Искъра те се издигаха твърде високо, прошарени с дъбови горици, усамотени ниви и колиби, 
заглъхнали в шумалак и залепени на урвите като орлови гнезда. Отсам, право над главата ми, стърчеха грамадните жълтеникави скали, що увенчават 
чукара и които такъв странен ефект произвеждат, като ги гледаш от линията. Тия стени, прилични на великански зидове на разрушена крепост, 
церовчани ги наричат просто „Камико”. Младен ми разказва, че на върха на тоя чукар има равна зелена поляна. 
– Хубава отрадия има там, господине – допълни той. 
– Какво е това отрадия? – попитах аз. 
– Така, отрадия, дето е високо място и зелено, и отворено, и има хава хубава... теферич да го кажем. 
Очевидно, отрадия произхожда от радост, отрада. Помислих, че тя е скована от нашите войници, които често побългаряват по своему руски думи. Но 
по-после аз я чух от устата и на други селяни и се убедих, че народът я употребява от памтивека вместо турското: теферич. Кой от нас знаеше това до 
днес? Господа филолози, разходете се малко из Малата планина! Всички има нещо да научим у шопите. 
Именно „Малката планина” нарича Младен тая планина. Той ми разправя, че тя държи от Петрохан до Искъра. Ние следваме пътя си през урви, 
стръмнини, повечето покрити с дъбови гори. Дъбето и тук, и по склоновете на цялата клисура са дребни, с тънки стволове и с бедни листа. От 
постоянното кастрене клоновете им, за да приготвят селяните шума за добитъка, те растат на височина, но остават слаби, затри и болничави. Навред 
минуваме през планински бари и край извори. Тази планина е изобилна с вода, както е богата с чудесни видове и голямо разнообразие на картините; 
за жалост, това е всичкото й богатство: ниви не стават по стръмните й склонове, истински гори няма и паша няма, та поминъкът е мъчен и крайно 
оскъден; оскудия и немотия животинска владеят в тия жалки колиби („държави”), тъй живописно разхвърляни по стръмнините, лишени от всякакви 
съобщения със света. Само постройката на линията е дала временно работа на тукашните хора. Железницата изглежда, че в нищо няма да 
съдействува за повдигането на благосъстоянието им. Те безучастно гледат долу при Искъра влаковете как летят и димят, слаби да дадат какъв да е 
живот на пущинаците им. Тукашните жители имат само една надежда: дано се открият руди в планината; затова всеки гражданин тъдява считат за 
издирвач на руда. Младен все ме подозира, че и аз съм такъв, и ми обажда, че при водопада, дето отиваме, някои изкопали имане, намерили злато. 
Види се, и отиването ми към това тайнствено място поддържа убеждението му, че търся скъпоценни метали. 
Но аз му повтарям, че съм тръгнал просто на разходка из тая хубава планина. Той обаче ме гледа недоверчиво и се усмихва, като че иска да каже: „Ти 
на съдраната ми шапка приказвай това.” 
Минахме сенчеста гора и седнахме, за да починем при едно чучурче. Там си глътнах малко коняк и изпих чаша студена, много вкусна вода. Това 
укрепи силите ми. Кладенчето се казва „Варище”. Ние сме възлезли твърде нависоко, широк хоризонт се разтваря пред очите ми. Планинските бърда 
отсреща представляват чудесна картина. В една падина там, много нависоко, е сгушено хубавото село Бов. То дава името си на цялата оная планина. 
Общият тон на всичко е зелен. Красотата е неизказана. Зад нас чуката, по ребрата на която лазим, се увенчава пак от жълтеникави грамадни скали, 
чийто пласт върви хоризонтално по върховете, следва техните завои, ту полускрит от растителност, ту гневно озъбен над пропастите. Мястото е 
толкова прохладно и живописно, щото ми се ще да постоим по-дълго време тук, но Младен ми обажда, че малко по-нататък има хубава „отрадия”, та 
там да сторим това. 
Тука из гората еква силен смях. Обръщам се и виждам боса мома, с хубавичко загоряло лице и руса коса. Няколко кози пасат. Тя се смее и самотиите 
ехтят от кикотенето й. 
– Пастирка е – казва Младен; – виж какво е диво, не е виждало челяк от градо – прибавя той, като да извини присмехулницата. 
– За какво се смее?                – Знам ли го?... Смее се. 
Ние тръгнахме напред, чрез което се приближихме до овчарката. Тя отбягна назад като сърна и се качи на един камък. И пак смях, та се къса. 
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Очевидно, тя се смееше на мене. Тъй изправена между дивите дъбове в самотията на планината, тя беше твърде странна. Аз се спрях и попитах 
балканската дриада как я викат.  Тя спря звънливия си смях и отговори с висок глас, който проехтя по скалите: – Гълъбинка! 
Такова поетическо име никога не бях чувал! Младен забележи удивлението ми и вероятно го изтълкува неправилно, защото ми каза с виноват вид: 
– Диви сме, господине, нали знаете? Прости хора сме, така се кръщаваме... 
Скоро дойдохме на „отрадията”. Младен имаше право: тука имаше поляна равна и весела, от която се гледаше надалеко. Но тя имаше и друга 
особеност: стоеше, висеше над една страшна пропаст, в дъното на която боботеше невидим воден скок. Седнах на самия край, на два метра от 
точката, дето каменната стена се спускаше отвесно в дълбочината на дола. Всекиму е известно парливото удоволствие, изпитвано в съседството на 
една опасност, против която си сигурен. Видът беше величествен, панорамата великолепна. На изток Голямата Стара планина се простираше пряко, 
според реката, със своята безкрайна живописност и вълнообразност, увенчавана от остър гол връх – Вятърът; в полите му е Бов, едно от малкото 
големи и събрани тъдявашни села. От тоя връх един път води към другото подобно село Лакатник, а друг – в дълбоката дупка, дето се крие 
манастирът „Седем престола”. Аз с наслаждение гледам цветущите плещи на планината; мотиката и ралото, с вкуса на художник, са изпъстрили със 
златните петна на нивите зелената мантия планинска. В полите им лъкатуши Искъра, а с него и железницата, в една вратоломна дълбочина. 
Тъжовният шум на реката стига дотук, приличен на подземен стон. А гледката е по-хубава, по-дивна, няма насита. Половина час, а аз все седя 
прехласнат, а Младен трети път ме подсеща: – Господине, хайде да вървим. 
Завихме наляво, все край пропастта, в подножието на гигантската скала, наричала „Високия камък”. В хубавата церова гора до самата пътека се издига 
дим и се чуват гласове. Кога пристигам там, поразява ме неприятно зрелище: шопи горяха кюмюр – те опустошаваха гората по този начин. По-нататък 
– в нея се мяркаха говеда и кози. Как се допуска всичко това? Нали тия гори са обявени охранителни? Аз и по-после се убедих, че невежеството на 
селяните и нехайството на властта са ги отдали плячка на опустошението. А то се забелязва навред, то напредва застрашително. Озъбените скали по 
склоновете, сипеите, голотата и храсталаците се намещат там, дето са били зелени лесове. Мисля, че има само едно средство, и то радикално, за да се 
тури край на злото: вдигането на няколкото села, пръснати в безчислени кошари и „държави” по склоновете над Искъра. Това население, бедно и 
нещастно, на неблагодарната земя прекарва окаяно, полуоскотено съществуване. Има толкова празни места в България, дето би могло да се настани 
и намери по-добър поминък, а горите да се спасят от брадвата на шопа и от зъбите на козата му, едничкият му имот и прехрана на тези 
негостоприемни стръмнини. 
Присъствието на железницата, както казах и по-напред, не се отразява в нищо на живота на тукашното население – то не произвожда нищо, не 
търгува с нищо, няма, нито е способно да има каква-годе индустрия, по железницата не се вози, от предубеждение и от немотия. Железницата ще се 
окаже донейде благотворна за него, ако самата природа му дойде на помощ. А такава надежда съществува. Подозират се, някъде са се вече открили, 
минерални богатства в планината. Това ще й даде живот. Къде Лакатник, казват, англичани открили медна руда; рудница за каменни въглища е 
намерена къде Своге, някъде – близо пак до Своге, един километър на изток, нашите инженери са открили желязна вода с целебна сила и тя е 
прибрана в дървено улейче; такава са нашли и при местността Калугерица, при Искъра – не говоря за богатите каменни кариери, които снабдяват 
София с камък. Железницата прави достъпни и лесно експлоатируеми тия естествени богатства, както направи достъпни за взора величествените 
хубости на природата. Трябва да се очаква сега енергия, капитал и постоянство в това изследване тайните недра и скритите съкровища на тая планина. 
Туристите обаче и поетите вече напълно обладават красотите й. 
Аз зле смятах на силите си, като не вземах кон от Церово. Вървенето ми из върлините става трудно, умората подкосява нозете ми. Излишно е да кажа, 
че това не ставаше с Младена, който с пъргавината на балканска коза се качваше по висоти и по брегове, принуден да ме възчаква на всяка минута, за 
да почивам по балваните или полянките край пътя. Наближавахме вече селото Заселе. Едно хубаво име. Стара планина тук, както Малката, тъй и 
Голямата, са посипани с множество села, от които никое не носи турско име и всичките ги имат чисто български, свежи, изразителни. Ето на запад от 
мене са: Гракьовци, Искрен, Дебрачин, Меча поляна, Завидовци, Брезе, Зимевица, Заноге. 
Заселе е разположено в падината й, на височината на едно бърдо. Голямо село. До него е сетнята цел на пътуването ми: водопада. Една балканска 
речка минува отсам селото и като достига до един бряг, хвърля се с шум в една ужасна пропаст. От три места тя е заградена от стени и зъбери; от изток 
е тесен отвор, който реката продължава пътуването си през награмадени скали и балвани, нападали или свлечени от върховете. Седнах да обядвам 
до речката в една ливада под кичеста върба. Досетливият Младен своевременно гуди в студената вода стъклото с варненското вино, що украшаваше 
приятно провизията ми. Всеки може да си представи дали беше приятен обяда ми в тая балканска прохладна ливада, при боботенето на водопада 
чието присъствие чувах само, но не виждах, водопада, чието присъствие чувах само, но не виждах поради недостъпността на скалата, отдето падаше. 
Моето общество се увеличи с две нови лица: един човек и едно куче. Той беше селският кмет, тип на селски чорбаджия шишкаво-дебел, с кръгло 
лице, изгорено от слънцето, с усмихнат и подозрителен поглед. Носеше черна шаячена френска дреха и кожена шапка. Кучето му, напротив, дръгливо, 
веднага направи познанство с моето, преди господарят му да стори това с мене Младен ми пошушна, че сме в кметовата ливада, която мачкаме без 
позволение. Мислех, че иде да протестира, но се измамих: кметът любезно се здрависа с мене, седна и поиска кратки сведения за личността ми. Нещо 
обадих, нещо скрих. После – други въпроси. Защо ида тук? Каква работа ме гони, и прочее. Той размени въпросително лукав поглед Младена. 
– Защо криеш, кажи си право – каза той усмихнат но сериозен. 
Повторих същото. Кметът е недоверчив. 
– Знам господине; идете за имането тука – каза той внезапно, с вдъхновена физиономия. 
Изсмях се и се сетих, че и Младен по-напред ме подозираше за иманяр. Нови уверения. Напразно – вярва ли ти оня кмет? Той добавя: 
– Тук в скалака, низ дола – и той посочи на изток, – има имане. Знаят и другите в село. Но де е – не се знае... Лани тука един влах бе дошел – пък аз 
вземах, че го вързах, па го изпратих в градо. 
– Защо? – Нямаше билет... позволително. Ваша милост имаш ли? Дай го! – И как строг! 
Намерих се в чудо. Не исках да споделя съдбата на влаха. Разправях, че на хубостта на тукашната планина дошел съм да се порадвам. И все в тоя 
смисъл. Не вярва! Обадих му най-после, че по занятие аз пиша... Това като че го успокои. Въдвори се дружелюбно отношение и даже прие чаша 
винце... Разговорите ни все продължаваха – и вече по-политически. Но времето напредваше и аз станах да си тръгна. Беше четири часът, а на пет и 15 
минути влака пристигаше на Церово. Трябваше да бързаме. Не щях да се връщам из първия път и реших да сляза из дола, та да уловя линията и по нея 
да ида до церовската спирка. Кметът ме изпрати до брега и услужливо ми посочи несъществуващата пътека по задръстената с камънак и храсталаци 
урва, ужасно стръмна и дива. Той ми посочи даже долу там, над една воденица, мястото, дето други иманяри преди мен копали за имане. Благодарих 
му, простихме се като най-добри приятели и така си тръгна назад към село. 
Урвата беше ужасна. На всеки миг бедствувах да се подхлъзна по канарите и да си счупя костите в някоя яма. Слазянето трая около половин час. Чува 
се постоянно шумът на водопада. Младен, който постоянно ме крепеше и ме съветваше да се хващам за бодливите вейки на глогините, лиляките и 
дъбовете, ми каза, че из тоя път се изкачват нагоре селянките с чувал брашно из воденицата. Бог да дава сила на тия жени! Коза не може да се изкачи, 
говедо би си строшило краката, а как изпъплят с товар на рамената? Най-после, на едно място се търтих премалял и без душа, за да си поотпочина. 
Младен ми посочи към върха, отдето слезнахме. Погледнах, но нищо не видях. 
– Виж, виж, там, какво се мярка? 
Тогава забележих, че горе, между скалите, нещо черно се мърдаше, скриваше и пак появяваше. 
– Какво е това? Гад?                – Не главата на кмета – отговори той усмихнато. 
Бай Ангелко, бог да те поживи: ти все ме взимаш за иманяр и ме дебнеш. 
Пет минути преди появяването на влака ние пристигнахме на церовската спирка. 
 

Още веднъж най-учтиво каним всички желаещи да участват в събитието на спирка Церово  

и пътуванията по Изкърската клисура и железница на 08.04.2017 г. (събота, Лазаровден)! 
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Веселин Кирев - координатор на Гражданската инициатива за обществен и релсов транспорт, 0888141952, 
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Инж.Красимир Ангелов – 0877984114, krassiangel@hotmail.com; https://trainkrasi.wordpress.com. 
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