ПОДХОД КЪМ РИМСКИЯ МОСТ ОТКЪМ С. БРЪЩЕН
Римският мост се намира в долината на р. Доспат, между селата Бръщен и Црънча (Фиг.1). До
него може да се стигне през с. Ваклиново, през с. Црънча и откъм с. Бръщен (вижте
описанието на Ismet DRAMSKY). Ние избрахме последния вариант, като преди това преминахме
през Доспат и Барутин.

Фиг.1: Римският мост се намира в долината на р. Доспат, между селата Бръщен и Црънча.
На обозначено кръстовище в източния край на гр. Доспат (Фиг.2) от главния път за Девин се
отделя и продължава в южна посока пътят за Барутин. Разстоянието до Барутин е около 6 км и
се преминава без особени проблеми. Пътят е с твърда настилка и е относително добър, с
изключение на участъка до с. Барутин, който е в ремонт, но е лесно проходим.

Фиг.2
На около 350 м след влизането в Барутин пътят достига Т-образно кръстовищв, където трябва
да завиете надясно (Фиг.3). На излизане от селото, в югозападния му край има разклон и
табела за изпълнен проект за закриване на урановите рудници. Тръгва се наляво по
железобетонен мост над р. Доспат, от който тесен, но с добра настилка асфалтов път води към
местността Владовица (Владово дере) на около 6 км от моста над р. Доспат и към селата

Бръщен и Црънча.

Фиг.3
В местността Владовица, до сливането на Владово дере и река Доспат (Фиг.4) има указателни
табели за за селата Црънча и Бръщен, граничен пост, отляво на пътя има беседка. От същото
място се отделя наляво разбит асфалтов път, който води до някогашната застава №11 (на
разстояние около 1 км). Сега бившата застава е частна собственост. Пътят за с. Црънча
(плътната черна линия) е изобразен от нас само символично и не сме имали време (а и нямахме
такава цел) да проверим и да обозначим на картата точно откъде преминава.

Фиг.4: м. Владово дере с разклон за селата Бръщен и с. Црънча (1), разклон за Римския мост (2), Римският мост (3),
гранична застава №10 (4).

Тръгва се по пътя за с. Бръщен, пътят до самото село е с твърда настилка (асфалт). След около
2 км се стига до разклон. Надясно се отбива черен път (т. “2” на Фиг.4). Снимка на това място
(т.”2” от Фиг.4 ) е показано на Фиг.5. Този черен път слиза косо надолу към р.Доспат и води
към Римския мост. Черният път е подходящ само за автомобили с висока проходимост.
Асфалтовият път продължава за с. Бръщен.

Фиг.5: Разклонът за Римския мост (т. “2” от Фиг.4).

При тръгването по черния път веднага ще видите отляво каменна чешма, а отдясно - неголеми
тютюневи ниви. По-надолу вдясно върху заравнена площадка се вижда помпена станция, на
разстояние а около 100 м. от черния път). После следва заслон за туристи от лявата страна на
черния път (Фиг.6).

Фиг.6: Заслонът за туристи до пътя към Римския мост.

По-нататък, на около 100 м. преди черният път да достигне р. Доспат, по железобетонно мостче
с железни парапети (Фиг.7) се преминава над малка рекичка, ляв приток на Доспат.

Фиг.7: Железобетонно мостче с железни парапети ( ~ 100 м. до р. Доспат).

Достига се до дървен мост над р. Доспат (Фиг.8). Общото разстояние по черния път от
последния разклон (т.”2” на Фиг.4) до р. Доспат е около 1400 м.

Фиг.8: Дървеният мост над р. Доспат.

Преминава се по дървения мост над Доспат и точно пред скалата на отсрещния бряг (Фиг.8) се
завива надясно и се поема по тясна пътека в посока срещу течението на реката. Разстоянието

от дървения мост до Римския мост е около 120 м. На Фиг.9 е обозначено върху картата
местоположението на Римския мост.

Фиг.9: Мястото на Римския мост над р. Доспат.

При движение по пътеката от дървения мост към Римския мост приблизително на средата на
разстоянието се намират останките на недостроен или разрушен мост от по-ново време
(Фиг.10). Те могат да бъдат подвеждащи, защото на тях се попада най-напред. Отличават се от
Римския мост по това, че ТАМ НЯМА СВОД. НЯМА И ПАМЕТНИ ПЛОЧИ.

Фиг.10: Останките от недостроен или разрушен мост на средата на разстоянието между дървения мост и Римския
мост.

Трябва да продължите още 50-60 м срещу течението на реката, за да достигнете Римския мост.
Запазен е първият му свод (Фиг.11), а на скалите до него има паметна плоча на Дончо Ганев и
личи отпечатък от паметна плоча на Вергил Ваклинов, пренесена впоследствие на друго място
(Фиг.12).

Фиг.11: Римският мост, гледан от пътеката.

Фиг.12: Паметната плоча на Дончо Ганев и мястото на преместената плоча на Вергил Ваклинов (на десния бряг на
Доспат, точно до Римския мост).

В миналото десният бряг на Доспат в този участък (под с. Црънча) е бил гол, както
личи и от картата. Сега десният бряг е обрасъл с широколистна гора, по-нагоре склонът
е изкуствено залесен с иглолистна гора на повече от 20 години. Освен това може би е
имало и свличане на земни маси на левия бряг точно до моста. Затова ландшафтът е
променен мостът и паметната плоча не се забелязва от отсрещния (левия) бряг, както е
било в миналото. Само ако вече знаете точното мястото и на връщане вннимателно
погледнете от левия бряг, можете между надвисналите клони да различите плочата
(Фиг.13). През зимата на бял фон едва ли се забелязва.

Фиг.13: Паметната плоча на Дончо Ганев (в створ с брезата), гледана от левия бряг на Доспат (от точка на около 80 м
по пътя, по-нагоре от железобетонното мостче).

ЗАСТАВАТА В БРЪЩЕН
Ако от разклона (т. “2” на Фиг.4) продължите по асфалтовия път, достигате с. Бръщен.
До самото село, от южната му страна се намира заставата, веднага след стадиона (т. “4”
на Фиг.4). Най-лесно ще я намерите, ако попитате хората от селото. Още в началото на
селото трябва да завиете наляво (първата пряка вляво след малкото площадче с
чешмата на входа на селото).
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