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Първата ни дума
Год. 1,бр. 1
то, ти държиш в ръцете си нов вестник. Първият брой на „Ехо”!
И всеки в този първи миг, като при запознанство с бъдещ приятел, с вълнение се запитва: какви задачи си поставя вестникът,
какво е неговото съдържание, какво е неговото предназначение?
Задачите и идеалите на „Ехо” – това са задачите и идеалите на
Българския туристически съюз – любима организация на хилядите
български жени и мъже, на хиляди пламенни родолюбци.
убав, съдържателен, интересен – такъв желаеш ти да бъде
нашият вестник. И „Ехо” ще се старае да изпълни тази вярна
заръка. Той ще бъде винаги с теб – в излетите и походите, в алпинисткия траверс, в хижата, заслона и палатката... Богат е животът
на туриста, буден е неговият дух, всестранни са неговите желания.
За да отговори на проницателния, любознателен читател, вестникът ще се стреми да предава чрез разнообразни форми и жанрове
ежедневието на съюза, общите акции и инициативи, ще помества
репортажи, пътеписи, маршрути...
т теб, от всички нас – съзнателните, организираните туристи
и алпинисти, любителите на чудната природа, зависи какъв
ще бъде нашият вестник. Пълноводните реки се раждат от
бистрите ручейчета. Без твоето участие, без активната подкрепа
на твоите другари, на всеки турист – млад и стар – вестникът не би
могъл да стане пълноводна река, която може да утоли жаждата.
Затова: пиши до своя вестник!
Едно е условието за участие във вестника: бъди правдив! Когато правдиво, кратко, ясно съобщиш за събитие, поставиш въпрос, изпратиш дописка, споделиш мнение – ти си изпълнил важно обществено и лично задължение. Само така – подхранвано
от хиляди коренчета – ще расте кичесто и стройно дървото на
„Ехо”.
бел. ред
Днес какво повече можем да добавим? Идеите, целите,
задачите са същите, щафетата продължава, а дървото на
„Ехо”, пуснало дълбоки корени, расте красиво и жизнено,
благодарение на всички нас. Да пребъде!
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(Година 1, бр.1)

Човекът е цвете от природата, добило свойството
да я разбира. Природата и човекът са се прелели в
едно съзвучие. Човекът е иззел от природата цялата
й благодат и без нея той е немислим! Тя го кърми и тя
му дава вдъхновение да я разгадае все повече.
Природата, кърмител на човека, го е научила да я
побеждава все повече. Това материнско начало създава у човека и неговата любов към нея.
........ Днешният човек в много степени е загубил
първичното си отношение към природата. Това се е

наложило от социалните условия. Но ние трябва да
възвърнем човека към природата!
.........Когато скиорите върху снежните писти извиват своите димни полукръгове; когато катерачите се
взират в отвесните скали и ги побеждават; или когато
най-обикновените туристи възлязат по седловини и
върхове да обозрат красотите на Родината – и това е
велико човешко достояние, съзвучие между човека
и природата!
Човекът и природата – рожбата и люлката на живота – това е проста тайна, която ние трябва да овладеем! Напред към природата!

Новите послания и предизвикателства
Нина Мишкова
главен редактор
От няколко години сънародникът ни Андон Славчев (стр. 10) живее в Обединеното
кралство и определено може да каже, че е
сбъднал своята не аризонска, а българска
мечта. Негова е перифразата на туристическия ни девиз „Опознай родината и света,
за да те обикнат”. Вярвам, че този девиз ще
припознаят и хилядите наши сънародници,
пръснати в различни точки на земното кълбо, нашите посланици на добра воля. Всъщност, какво стои зад него, защо му даваме
гласност?

Безспорно българинът от края на 19-и,
20-и и началото на 21 век не е същият не
само като биологически индивид, но и като
мисловна нагласа, мироглед. Съвременниците на Алеко тръгнаха да опознават красната
ни природа с безкрайно много бели петна
в нея. Планините, познати само на овчари,
говедари и дървари, на хайдути и партизани, започнаха да добиват нови измерения в
живота и душевността на сънародника. Те
станаха място за отмора и зареждане на
жизнения акумулатор; народът ни припознаваше природата като източник на здраве и
дълголетие. Апелът да опознаем отечество-

то си, за да го обикнем още по-силно, и днес
има своето място и не е нужно отечественофронтовски и партийни организации да го
внедряват с постановления... Необходимостта е осъзната и всмукана с майчиното мляко;
мнозина от нас са прохождали по горските
поляни и са покорявали върхове, носени в
раниците на родителите си. Стремежът да
обходим, опознаем, изучим природата около
нас е осъзната необходимост и плод на свободната воля, не акция и мероприятие. Днес
самофинансираме участието си в различните форми на туризъм – пешеходен, пещернячество, катерачество, ориентиране, коло- и

пр... И това прави всеки участник още поценен, въпреки че ги няма онези колосални
мащаби на масовост. Да, има я любовта към
природата, но има и норми за нейното съхранение и опазване; има зелени движения,
които съблюдават чистотата на въздуха, почвата и водата, които чистят планините от механични и битови отпадъци, които се борят
и отстояват неприкосновеността на общонародната собственост. Това все са елементи
от туристическия мироглед и природолюбие,
искриците на които запалиха Дядо Вазов и
Щастливеца.
Продължава на стр. 2
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Ученици изучават
природата,
забавлявайки се

Февруари 2009 г.
Честитя на в.”ЕХО” половинвековния
юбилей!
С особена радост приветствам всички,
които работят за каузата на в.”ЕХО”
и с неговото издаване популяризират
красотата на България и принципите на
Българския туристически съюз!
Желая на в.”ЕХО” още дълги години да носи
радост на своите читатели, да поощрява
тяхната туристическа дейност, която е
извор на здраве сред красивата българска
природа!
Ваш приятел и читател
на в.”Ехо”,
Васил Иванов – Лучано,
Председател на Комисията
по въпросите на децата,
младежта и спорта
Скъпи приятели и съмишленици,
Щастливи сме, че на нас се падна честта
и шанса, да отбележим 50 – годишния
юбилей на вестник „ЕХО”. От създаването
си през 1959 г. – до днес, вестникът е
лицето на нашата организация БТС,
хроникьор на делата й, вдъхновител и
спътник на всички нейни начинания. Ние сме
задължени и пристрастни към това любимо
издание, което преживява всички възходи
и трудности на организацията, без да се
отклони от идеите на първооснователите.
Нека му пожелаем все така всеотдайно
да служи на туристите, да бъде огледало и
коректив на живота в дружествата и верен
компас по пътеките на България и света.
На читателите, екипа и всички
съпричастни със създаването на любимия
туристически вестник – честит юбилей!

По инициатива на учениците от 5-та ПГЧЕ „Йоан
Екзарх”, Варна, в края на
миналата година бе проведен туристически поход по
маршрута: м. „Боровец” – м.
„Кантара” – ЗМ „Лимана”
– хижа „Черноморец” – ЗМ
„Ракитника”. Богатството на
флората и фауната по морския бряг, по който участниците преминаха, бяха
Новата 2009 година дойде с много шум, веселба,
шампанско и фойерверки.
Ние, хората, очакваме много от нея. Не само здраве
и радост, но и новости и
надежди, добри за нас. И
наистина, донесе първия
сняг за нашия град, за радост на всинца ни. Цяла
нощ валя, тихо и кротко. На
сутринта където и да погледнеш, само пухкава белота. Тръгнахме на излет.
Автобусът пъшкаше нагоре
и в село Храбрино в полите на Родопите ни стовари.
Туристи, планинари, любители на красивата и богата
наша природа поехме към
хижата и върхове да изкачваме.
Падналият сняг не беше
голям, но нашите стъпки

показани от г-н Желязко
Желязков. Предварителната
подготовка за похода бе извършена от активните туристически деятели в училището
– г-жа Соня Иванова (която
беше водач на похода) и г-н
Желязко Желязков. Благодарение на предварително
проведените кратковременни излети от модул „Туризъм”
участниците се справиха без

проблеми с продължителния
преход. Традиционно учениците провеждат кратковременни излети в околностите
на град Варна по маркирани
от туристическите дружества
пътеки за краткотраен отдих.
Те не само изучават околната природа, но и се забавляват, поради което броят на
участниците непрекъснато
се увеличава. ТД „Черно-

морски простори” поддържа
и подкрепя развитието на
туризма в това училище от
няколко години. Директорката на гимназията г-жа Галина Германова насърчава
провеждането на излети и
походи с учениците под ръководството на учители.
Атанас Сивков, секретар
на ТД „Черноморски
простори”

Бяла приказка

бяха първи върху него. Накъдето и да се обърнеш, е
красиво. Боровете, посипани със снежец, искряха на
изгрялото зимно слънце. В
далечината хижата и околните върхове имаха отгоре
бели калпаци. А времето прекрасно, слънчево и
меко, настроението превъзходно. Гледка неописуема. Чувствахме се малки и
щастливи в тази бяла приказка. Така, вслушвайки
се в тишината, вглеждайки
се в появилите се тук-там
следи от горски обитатели,
стигнахме хижата. На вратата ни посрещна усмихнат

хижарят Марин, наш приятел. След „добре дошли” ни
настани до буйно горящата
печка и ни предложи топъл
чай от ароматни билки. Не
след дълго дойдоха и други гости в хижата. Настана голяма глъч и веселба.
Връщането беше по-леко.
Направената пъртина при
качването ни отведе до селото и автобуса.
Бяхме доволни от първия
ни снежен излет в планината през новата година, а
и времето беше с нас.
С тази дописка поздравявам любимия ми вестник
„Ехо” за 50-годишния му
юбилей. Да пребъде и до
100-ния. Да е още по-красив, реален и правдив. Да
отразява нашите болки,
нерадости, но и похвали,
защото хижата е нашият
дом в планината. Любимият

вестник е отворенияг прозорец, през който ние гледаме. На екипа на вестник
„Ехо” - букет от еделвайс
подарявам. Също - много
здраве, бодрост и дълголетна творческа дейност!
Честит юбилей!
Поздравявам туристите
от клуб „Пеши туризъм”
на ТД „Родопи”, „Шипка”,
„Еделвайс”, „Руен”, природолюбители,
природозащитници от гр. Пловдив
и цялата страна с Новата
2009 година. Пожелавам
им здраве, сила, за да крачим и по бели, и по зелени
пътеки. Да изкачваме върхове, посрещаме изгреви и
залези. Да се радваме на
цветя и птичи песни на красивата ни природа.
С поздрав: „Ехооо!”
Надежда Григорова,
ТД „Родопи”, Пловдив

Венцислав Удев,
Изпълнителен секретар на БТС

Новите послания...
(Продължение от стр 1)
В своето време Алеко тръгна да опознава света, наймалкото за да го съпостави
с нашата, българската даденост, и това го накара да възкликне: „Какво? Швейцария
ли?!” Днес българи щъкат
по всички краища на земята. Опознават я, но и светът
опознава България, нейната
култура, идентичност, история, древно минало... А защо
да не кажем, че опознавайки
ни, ни обиква!
Стараейки се да бъде
ваше огледало и прозорец
към света, 50-годишният
вече вестник „Ехо” е отворил широко страниците си
и показва нещата такива,
каквито са ДНЕС. Стъпвайки
върху традициите и нетленните ценности на създателите, ние сме длъжни да ги
доразвиваме и обогатяваме,

да еволюираме. Което не
значи, че ще престанем да
бродим по пътеките на Рила
и Пирин, да катерим върхове
и да разкриваме нови кътчета от красното ни отечество.
Но ще показваме и красотите на света, заедно с близки и познати ще откриваме
дестинации, от които секва
дъхът. Днес сме приобщени
към глобалното село и макар
да не ходим на кинопремиери в Париж и на зъболекар
в Мюнхен, част сме от световното номадско племе, за
което движението и миграцията са начин на живот.
Разказвайте ни за всичко,
което се случва ПО ПЪТЯ в
завладяването на нови върхове и дестинации, за тръпката и емоциите по туристическите пътеки. Заедно да
съпреживяваме и вървим
напред.

Кюстендилци в поход до
каньона „Матка”, Македония
Представители на ТД
„Осогово” /Кюстендил/ и
Планинарско
дружество
„Руен” /Крива Паланка/
участваха в традиционния
поход от Скопие през връх
Водно до каньона „Матка”.
Те бяха част от близо 500те македонски туристи, ко-

ито потеглиха от центъра
на Скопие. В похода участва и ръководителят на Европейската мисия в Македония Ерван Фере. След
4-часов преход туристите
пристигнаха пред планинарски дом „Матка”, където
бяха поздравени от пред-

седателя на планинарския
съюз на Македония Йовица
Угриновски. По време на
тържеството бе направена
презентация на екипировка
и оборудване за алпинизъм
и ориентиране. По-смелите
участници в похода се раз-

ходиха с моторни лодки по
красивия каньон и влязоха
в пещерата „Врелото”.
Домакините посрещнаха
туристите с греяно вино и
два казана от прочутото
„графче” /боб/.
Даниела Стоименова
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А песните
кат любовта са
вечни…

Половинвековен юбилей на туристическото хорово пеене у нас - 50 години „Планинарска песен”
Началото е скътано в
едно голямо сърце, запалено по туризма и музиката . Не се знае кое точно е
мотивирало Филип Аврамов в оная историческа
1959 година , но в един миг
решава и образува комитет, разпраща покани до
съмишленици и събира на 4
април в Студентския дом
на ул. „Аксаков” фенове на
туристическата песен.
Тук са и певци от неговия
състав към читалище „П.
Берон”. Тогавашният ГС
на БТС в София предварително е дал съгласието
си хорът да бъде прикрепен към организацията. И
ето че още на другия ден
– 5 април, започва първата репетиция. На нея са 53-ма основатели, от които живи днес са
4 души - Ели Аврамова, Василка
Кюркчиева, Станка Тончева и
Богдана Стефанова. Светлото дело обаче не старее и не
умира. Не само че просъществува през годините, но се рои
и дава щедри плодове.
Днес мрежата от туристически
хорове в страната - 70 на брой, създадени по подобие на „Планинарска песен”, обхваща всички нейни
краища. Хористите, които увековечават родената от горския шепот, слънчевите поляни и гордите
върхове песен, наброяват повече
от 3000. Днес, когато трябва да почетем и отбележим половин век от
създаването на първия наш хор за
планинарски песни, не можем да
гледаме на неговия състав и дело
ограничено – всъщност всички подобни певчески колективи, които
са били или съществуват и днес,
извисени или позападнали, подновени или остаряващи, всички те,
които всяка година се събират на
своя фестивал и ехото на песните
им отеква из цялата родина, заслужено могат да бъдат съпричастни с
юбилея на най-стария хор, защото
са част от неговата идея. Знаменитата първа „Планинарска песен”
е хорът-майка. Който има и своя
всепризнат баща маестро
Филип Аврамов
Поколенията се сменят, но песните остават. Жив е с музиката и
идеята си и незабравимият Филип
Аврамов.Още приживе неговата
мечта за голям ансамбъл е на път
да се осъществи. Към основния
хор се създават детски, младежки
и ветерански състави. Всички под
шапката и подпомагани от субсидията на БТС. Трудно е днес да
се определи дали кончината на
създателя или настъпилите след
90-те години промени в нашето
общество и катаклизмите в БТС са
причината за днешното състояние
на нещата. Но истината е, че започналата още през края на 80-те години криза се отразява сериозно
на състоянието на хора на планинарите. Отначало силно намаляват възможностите за издръжката
му, а по-късно субсидиите от БТС
съвсем прекъсват. Налага се да
се търсят спонсори в едни много
тежки години на преход. Този факт
е основната причина през май
2000 година една част от по-възрастните хористи да се отделят в
нова група, наречена „Ветерански
хор Планинарска песен”. Начело е Димитър Гочев. Останалата,
по-голяма част, остава в големия
хор с ръководител и главен спонсор Калин Балкански. По-късно
ветераните попълват групата си с
по-млади хористи и приемат името
„Планинарска песен Филип Аврамов”. И двата хора се регистрират
към БТС. Единият запазва старото название „Планинарска песен”.
Така на мястото на стария хор се
оформиха две отделни формации,
напълно самостоятелни и независими с подобни наименования... и
един общ завет - да бъдат верни
на планинарската песен. И дейст-

вително, дори след физическата
кончина на незабравимия маестро
Филип Аврамов песните и идеите
му се предават през годините като
щафета и вдъхновяват съратници и
последователи, единомишленици
и фенове. Традициите оживяват с
нова сила от диригент на диригент,
от хор на хор, от човек на човек.
Двата колектива
се развиват
самостоятелно
Но остават верни на общата
идея, макар че имат свои различни концепции. В големия хор двойката диригенти - главен диригент
Иван Христов и вторият диригент
Бисерка Овчарова, работят за
издигане до високите върхове на
музикалното изкуство. Завършили
Музикалната академия, двамата
с изключителна енергия, страст и
прецизност усъвършенстват хора
до професионализъм. Особен дял
в тази дейност има акордеонистката Лили Мирчева, също професионален музикант.
Хор „Планинарска песен „Филип Аврамова” има други амбиции.
Основната визия на диригентката
Миглена Маркова, професионалистка от висока класа, е преди
всичко да се издирят, съхранят и
разпространяват песните на основателя и патрона Филип Аврамов.
Нейната цел е планинарската песен у нас да продължи да звучи
волно и непринудено, така, както
се пее в планината. Помощник в

време, когато са
били обзети от
вдъхновението
на
Маестрото.
Когато са делили
първите вълнения от успеха и
са се радвали на
първите големи
общонационални инициативи и
прояви. Старата
любов ръжда не
хваща...

Творческите им изяви
Има с какво
да се гордеят и
похвалят и двата хора през годините. Но днес
сме длъжни да
отделим дължиМаестро Филип Аврамов и неговата съпруга и солистка Ели Аврамова
мото на оня първия, хора-майка.
прояви пред софийската публика, Радват се на приятелската творчеНа общите първи успехи и на ве- концерти из страната. Пловдив, ска помощ на Маестрото. „Планичните заслуги на първоосновате- Самоков, Банско, Кюстендил, Те- нарска песен” участва във всички
лите в историята на планинарска- тевен, Троян, Стара Загора, В. фестивали, уважен е с участието
та песен у нас.
Търново, Костенец, Асеновград, на юбилеи и тържествени честваИзявите започват още през май Трявна... страната чува и завина- ния в столицата и цялата страна.
в годината на основаването - 1959. ги се пристрастява към любими- Богатата му концертна дейност го
Първото явяване е на Витоша, в те планинарски песни. По случай нарежда на първо място сред бълместността Офелиите и на Черни 100-годишнината от рожгарските самодейни ковръх. Следва официален концерт в дението на Алелективи. Признават
Благоевград (1960 г.). Той е нещо ко хорът обикаля
го за най-активен в
като генерална репетиция преди цяла Северна Бълрепубликата. Става
първата грандиозна проява в сто- гария. Живите още
носител на орденилицата, за която музиковедът Чер- помнят концертите „Кирил и Методий”
козов пише вдъхновените редове: те на х. „Здравец”
- І степен, и „Народен орден на труда”,
както и на поредица
други престижни призове и награди. По
случай
60-годишнината на своя Маестро
хорът изнася грандиозен концерт под мотото
„Българийо моя”.
Заслугите

Хорът-майка “Планинарска песен”

тази и мисия е дългогодишният
акордеонист Георги Георгиев.
Някои осъждат това разделение
на хора-майка. Други го намират
за рационално. Рано е днес да се
съди дали този факт е навредил,
или помогнал идеята на първите
да стане още по-голяма и да остави здрави следи за поколения
напред. Но важно е едно - че хористите не се съревновават, не си
съперничат и не си пречат. Като
две различни по характер деца
на един родител. Въпреки всички
превратности тези, които се познават и са пели заедно, остават приятели. Свързват ги завинаги чудесните спомени от онова пионерско

„За пръв път след построяването
на зала „България” на нейния подиум запя туристически хор. Това бе
туристическо и музикално събитие
при препълнен салон. Интересът
към програмата и изпълнението бе
голям. Познатият марш „Балкани,
дигайте се!” отекна мощно, бодро
и прикова вниманието на публиката. Младият хор изненада със
звучността си, с балансировката
на партиите, с добрата си сценична дисциплина, емоционалното си
музициране, както и с правдивото
интерпретиране на музикалните
произведения на диригента Филип
Аврамов.”
Следват още по-ентусиазирани

в Родопите, на х. „Узана” в Стара
планина, на Рожен, „Копривките”, „Бунтовна”, „Сините камъни”...
Проявите нарастват, вниманието и
интересът също. Но най-важното
е, че по цялата страна започват да
никнат като гъби последователи.
Още първата година се ражда и
хорът в Стара Загора, те също са
юбиляри тази година. И заслужават отделно да бъдат описани успехите им...
След време хорове и певчески
планинарски групи създават почти
всички основни активни дружества в страната. И всички се учат
и подражават на хора-майка, пеят
песните на „Планинарска песен”.

Днес, от позиция на времето, никой не може да отрече
огромните заслуги на маестро Филип Аврамов и първия
хор-майка за съдбата и развитието на планинарската песен у нас. Делото на първите
отдавна е излязло извън пределите на родината. В резултат на сърцатата им дейност и
днес не стихват фестивалите
и празниците. В наследство
от дейността и инициативата
на Маестрото и тези първи
хорове днес се радваме на
поредица от прекрасни традиционни празници: „Песните
на България,” който вече има
20-годишен юбилей, остана ни
традицията на самоковци „Бялата
порта на Рила”, „Слава вам, будители”, „Средногорско ехо”, „Прекрасна си, мила родино”...
Не стихват концертите, посветени на Щастливеца, не заглъхва
планинарската песен и зиме, и
лете, в празник и делник. Възходи и спадове я съпътстват, но
тя е жива и няма да бъде забравена. Доказателство за това са и
последните концертни прояви на
двата хора, основни продължители и наследници на „Планинарска
песен”. Да им е честит юбилеят!
Емилия Бахарова

100 Национални туристически обекта
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Опознай България,
за да я обикнеш
Повече от четири десетилетия вестникът отразява уникалното национално движение и е
основен трубадур на постигнатото. Страниците,
посветени на тази тема,
са уроци по родолюбие
Няма истински турист в
България, който да не се е
снабдил с малката синя карта-дипляна, издадена от БТС,
на която са посочени координатите на 100-те национални
туристически обекта, предмет
на единственото по рода си
наше национално движение
в Европа, вероятно и в света.
Сто обекта, които разкриват
на тези, които ги посетят,
синтезираната история на земята и нацията ни, оцеляла
70 века сред влиянието на 7
цивилизации. Днес, когато
вестник „ Ехо” празнува своя
юбилей, не можем да не благодарим на всички дописници
и колеги, които през дългите
години, откак се е зародила
тази национална инициатива, не престанаха да пишат
за нея, допринесоха и правят
всичко възможно и днес, чрез
трибуната на любимия туристически вестник всеки да има
възможност да се докосне до
уникалните кътчета и духовните светини на народа ни,

да научи нещо повече, да се
ориентира кога и как е найудобно да стигне до тях. Една
приятна възможност да четеш и препрочиташ горд, че
си потомък по тия земи...
Неотдавна
движението
проведе традиционната си
годишна томбола и на тържеството бяха раздадени

патриоти беше посетил всичките ни сто обекта! Какво поголямо признание за нашата
нестихваща през годините
инициатива.
Стоте туристически обекта
- това е живият урок по история, през който трябва да
минат всички наши днешни
и бъдещи поколения. Броят
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награди и значки на проявилите се. Само за последната,
42-ра годишнина, бяха отличени ..... златни, ...... сребърни и ..... бронзови значкисти.
Между тях, за наша гордост,
вече има и чуждестранни
граждани. Тази година златна значка получи Негово
превъзходителство посланикът на Република Виетнам,
който наравно с българските

на желаещите да участват в
движението (тези, които имат
книжки) надхвърля 270 000.
Наградените със значки са
цяла армия. Цели семейства
и фамилии покоряват обектите дори по няколко пъти през
годините. По тези пътища
трябва да поведем и гостите
на държавата ни, и дипломатите, с които общуваме, защото няма нищо по-силно от

факта да видиш с очите си,
да докоснеш със сърцето си
хубостите на уникалната ни
природа, светините и артефактите, оставили следи от
предишни времена и цивилизации. Няма по-голям учител
и дипломат от съхранената,
препрочетена родова памет!
Нека си припомним в снимки
някои от обектите ...
97 Мадара
25 Кърджали
Перперикон
11 Велико Търново
Архитектурно-исторически
резерват Царевец
20 Боженци
Архитектурно-исторически
резерват
28 Рилски манастир
52 Сребърна
Природонаучен музей при
биосферен резерват „Сребърна”
24 Балчик
Архитектурно-парков комплекс
Нос Калиакра
29 Скакавица и Седемте
рилски езера
59 София
Храм-паметник „Ал. Невски” с криптата
98 Велики Преслав
Национален историко-археологически резерват
Страницата подготви
Димитър Мухтийски,
експерт по НТО
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Подариха ни песен!
Уважаема редакция,
Посвещаваме тази песен на
50-годишния юбилей на любимия
ни вестник „ЕХО”, който е част от
нашето туристическо всекидневие.
Хор”Старопланинско ехо”- Габрово
научи песента и я изпълнява с удоволствие. Ще я пеем на фестивалите в Казанлък, Горна Оряховица и
Тетевен.
Вестник „Ехо”

Вестник „Ехо” е обичан!
С еделвайс закичен!
Дрънкат в джоба ти монети –
Как на път да тръгнеш...
Вредом стигаш без билети,
„Ехо” щом разгърнеш.
Той повежда те умело
По незнайни друми.
Красотата се е вплела
в неговите думи...
Припев: Вестник „Ехо” е отличен!

........
Информация богата
в „Ехо” се намира –
кой, къде, какво в страната
ще организира.
И усещаш, че живееш
сред себеподобни...
За природата копнееш
С мисли благородни!
Припев: Вестник „Ехо” е отличен..
.....

Текст:
Росица Кънева,
Музика:
Стефка Карапенева
Има си другар туриста.
Шапка ли го стяга,
вестник „Ехо” ще разлисти
За раздумка блага.
В него няма политика
нито жълти клюки.
Обич всяко редче блика
По бърда и чуки.
Припев: Вестник „Ехо” е отличен!
Той е по-различен!
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Юбилейни размисли ЗА ТУРИЗМА,
ПРИОДОЗАЩИТАТА И ПОЛЗАТА ОТ
съвместни ДЕЙСТВИЯ

ния как да се намеси БТС, за да
се съхрани българската природа.
Според известния ботаник Павел
Кебърле, точно тогава – на конгреса през 1922 г., се предлага
за първи път да се създаде и
сдружение, съюз за обединение
на всички дружества, които ги
боли за българската природа.
Имало и други дружества и съюзи,
които също се страхуват от настаналото навсякъде унищожение на

„... Живеем във времена, ко- тушеща река с накацали вековни
гато човекът е завладял при- върби и тополи по брега, малки
родата и е станал неин пълен езера и блата. Необходимостта от
господар, който безмилостно нови обработваеми земи, страхоя опустошава и разрушава, вете от маларията или наводненикато изменя външния й облик. ята, нуждата от дървесина за огВместо отплата за всички бла- рев, унищожиха през следващите
га и за естетическото наслаждение, които тя му доставя,
той отвръща с разрушаване на
нейните паметници, изтребление на растенията и животните и обезобразяване на нейните красоти. Някогашните
хубави гори, украса на планини
и полета, са станали и продължават да стават жертва на
безмилостната брадва, без да
е направено нищо за тяхното
възстановяване или по-смислено експлоатиране. Хубавите
закони, които се създадоха у
нас, макар и доста късно, много
Тома Белев – директор на Природен
мъчно се прилагат. И всичкото
това изтребление на живата парк „Витоша“, председател на УС „Зелени
природа и рушене на красоти- Балкани“ – Пловдив и на Асоциацията на
те й се върши не толкова от парковете в България:
нуждата за съществуване, а за
задоволяване преди всичко на
хищническите инстинкти на
човека. Също така тук влиза
и безогледността при експлоатирането на благата, които
се дават на човека от природата и неполагането на никакви
или пък полагането на съвсем
слаби грижи за възстановяването и пестенето им.”
Актуално ли ви звучи? Ако не
бяха някои „старомодни” думи и
поостарял словоред, аз лично бих
се объркал. Защото тезите и изводите на проф. Крум Дрончилов са
изключително верни и днес. Нищо
че са цитат от доклада му „Туризмът и природата” пред конгреса на БТС, проведен във Велико
Търново през 1922 г. И тогава,
както и сега, некомпетентното, корумпирано и крадливо управление
на държавата се е оправдавало
и обяснявало с това, че развитието иска жертви и че заради „буболечките и тревичките” няма да
спрем икономиката на държавата. Под натиска на партизанстващи политици и
предприемачи
Историческият конгрес на БТС през 1922
са били изсечени
последните оста- г. дава старт за обединение на граждансконали части на ве- то общество и всички природолюбители в
ликата българска България в името на защитата и опазванегора, превърна- то на природата. Вестник „Ехо”, органът на
ти в земеделски туристическата организация, винаги е бил
природата – от близките до БТС,
земи - големи начело на всеобщите действия за спасяване
Юношески туристически съюз,
площи от крайду- на природните ни дарове.
Български алпийски клуб и Друженавски и черноморски езера и блата и отстрелян 30–40 години красотата им почти ство на пещерняците, през двата
повсеместно. И сега рядко среща- съюза на ловците и риболовците,
почти всичкия дивеч.
Този доклад, изповядващ нужда- щите се равнинни гори и некори- до професионалните сдружения
та от действия за защита на при- гирани и оковани в диги реки ни на природоизпитателите, на ботародата, не е първият, който чуват напомнят за красотата, която сме ниците и двете дружества на лесовъдите... Обединението прави
българските туристи, нито ще е загубили.
Но да се върнем на конгреса силата, този девиз, стоящ върху
последният. Защото грижата за
средата около човека е естестве- на туристите във Велико Търново. сградата на Народното събрание,
основата и на всяко
но продължение на хармонията от След сказката на професора-геог- е в
успешно
действие,
предизвикателство и преклонение раф се дават много предкоето предприемаме
пред природата и историята, как- л о ж е като народ, включивото представлява българтелно и за защитата
ският туризъм.
на родната природа.
И тогава, а и
Почти цяло десетисега,
душалетие е било нужта и сърцето
но, за да узреят
на туриста не
всички дружества
биха търпели
и съюзи, защитнида гледат безци на природата, и
участно
как
през март 1929 гонякой унищодина да създадат
жава красотата
Съюз за защита
на
природата
на природата.
– едно от осТова първо принованията,
за
родозащитно
да тръгнеш по
обединение на
полета и балг ражданското
кани.
Впрочем,
общество у нас
двайсетте години
на ХХ век са били
си поставя цели,
последното десетисвързани
със
летие, когато е могсъздаването
ло спокойно да се
на закони, коразхождаш навсяито да съхракъде из българските
нят природаполета и равнини.
та. Започват
Да има на какво покампании за
гледът да се наслади
обявяването
– стари кории, лъкана защитени

територии и у нас, както в развитите европейски страни - така пишат
в началото неговите създатели.
Само заради това обединение на
силите съюзът намира подкрепа
в една от тогавашните държавни
служби – отделението по горите,
лова и риболова при Министерството на земеделието и държавните имоти. И така успява в своите
цели.
През 1933 година, преди да има

Природата
ни е обща
мисия

още подходящ
закон за
това, се
обявяват
първите
резервати
в
България – Горна Еленица
– Силкосия
в Странджа,
Парангалица
в Рила и Баюви
дупки – Суходол
– Джинджирица в
Пирин. Обявява се като
строго охраняван периметър по
Закона за горите и се защитават
бреговете и устието на река Ропотамо. През 1934 година се обявява и първият национален парк
на Балканския полуостров – Витоша. Създали първите защитени
територии, дейците на съюза се
насочват към написването и приемането на необходимите закони за
гарантиране на тази защита. Разработва се първият природозащитен закон - Указ „Закон за защита
на родната природа”, който се приема през 1936 г. След това следват
неговият правилник за приложение и първият план за управление
на защитена територия – Правилникът на народен парк Витоша
от 1939 година. Междувременно
се обявяват и първите защитени
растения и животни, първите природни забележителности (Побитите камъни), първите исторически
места (Рашов камък, Оборище,
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Шипка,
Вола,
Мадара). И така,
колелото на българската природозащита се завърта благодарение на общите
усилия на всички, които
милеят за България. Благодарение на тласъка, даден
от Българския туристически
съюз. Неслучайно с указа-закон
за защита на родната природа се
дава право на членовете на БТС
да съставят констативни протоколи
по него – задължение обикновено
само на служителите на държавата и общините.
През последвалите години, преврати, промени на обществото
продължава обявяването на нови
защитени територии. Обикновено
там, където българският турист
обича да ходи и среща предизвикателствата на природата и уникалното българско природно и културно наследство. Защото няма
как да защитиш нещо, ако не го
познаваш и не му се възхищаваш.
Днес защитените територии
заемат 5% от площта на България. Не е много - в европейския
континент тези класически защитени територии заемат 17%.
Но ако не беше обединението на
всички любители на природата
и инициативата на БТС, и тях нямаше да ги има. А това са найхубавите кътове на България
– националните паркове Рила,
Пирин и Централен Балкан, природните паркове Витоша, Странджа, Сините камъни, Русенски
Лом, Златни пясъци, Беласица,
Рилски манастир, Българка, Шуменско плато, Врачански Балкан и Персина, десетки строги и
поддържани резервати, стотици
защитени местности и природни
забележителности.
Може би тук е добре да използвам един израз, който не обичам
много, но е изключително подходящ – историята обича да се повтаря. През 2007 година, водени
от същите мотиви – да
съхраним българското
природно
наследство, над 20 дружества и съюзи
се
обединиха
в коалицията
„За да остане
природа
в
България”.
И точно както преди 70
години, обединението
бе успешно
– общите
действия
спасиха от
заличаване
най-големия
български парк
Странджа,
защитиха
мрежата
от
защитени зони
НАТУРА 2000 в
почти пълния й
обхват от 34% от територията на страната (извън нея останаха
частите от Рила и Средна
Стара планина извън парковете),
спасиха от изсичане и застрояване площи от Националният парк
„Рила“, доведоха до спиране на
ограбващите държавата „заменки”
на земи и гори и т.н.
Виждаме как, когато заплахите
срещу това, което ценим, са найголеми, тогава намираме сили
да преодолеем старите съперничества, да загърбим враждите и
се обединим, за да защитим това,
което обичаме. Точно тогава, в
кризисните моменти, когато е
най-лесно да отпуснем ръце и да
кажем: нищо не мога да променя,
нищо не зависи от мен, това може
да ни струва много, единственото
решение е в общите действия. А
в общите действия Българският
туристически съюз е силен, те
са основата на съюза и неговото
„свързващото вещество” наред с
обичта към природата и историята
на България.

през годините
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Доц. Сандю Бешев:
Като човек,
свързан с планинарството не само
като хоби, но и професионално, за мен
издание като в. „Ехо”
има голямо значение. От
първия му брой до днес
чета всичко – както се казва – от А до Я. Последните
40 години грижливо събирам
и съхранявам всеки брой и
смея да твърдя, че течението ми е абсолютно пълно.
Когато вестникът бе в найдобрите си години, за мен
той бе прозорец към света
на алпинизма и планинарството. От него научавах новини от почти всички планини в света. Най- пълноценно
го ползвах и при подготовката на дисертационния си
труд „Принос към историята
на алпинизма в България”.
За мен всяка една от рубриките има еднакво значение. Интересува ме както
вътрешният живот на клубовете и дружествата, така
и информацията за хижите
и маршрутите, пътешествията и приключенията. Няма
да скрия удовлетворението,
което получавам от това, че
вестникът ми дава възможност и за творческа изява.
Отпечатах първия си материал „Постоянните клинове”
още през 1959 г. в бр. 13 на
вестника. Към днешна дата
авторските ми материали в
„Ехо” – научни и научнопопулярни, са над 280. Писал съм
по въпросите на историята и
развитието на българския и
световния алпинизъм и туризъм, правил съм интервюта с редица знаменитости в
областта на планинарството.
Отразявал съм проявите на
нашите алпинисти както у
нас, така и в чужбина. Многобройни са материалите,
свързани с най-високите
планини на планетата – Хималаите, Каракорум, Памир,
Алпите и Кавказ.
С една дума, връзката ми
с в. „Ехо” е двупосочна. От
една страна, вестникът за
мен и, от друга – аз за вестника. В този смисъл не мога
да не отбележа голямата си
благодарност към екипите,
работили в този много ценен
за мен вестник, към главните
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Всичко в. „Ехо” от А до Я

редактори, които малко или
много са допринесли за това
днес да отбележим 50-годишен юбилей.
Благодаря на всички, които с труд и творчество са
допринесли да го има вестник „Ехо”.
Дерзайте, скъпи приятели,
за да има „Ехо” и след още
50, 100 и много години! Честит юбилей!
За създателите – знайно и
незнайно
Първият, самобитният
На първо място ще поставя, естествено, Ламар
(Лалю Маринов) - самобитен поет и писател. Роден
е на 1 януари 1898 г. в с.
Калейца, Ловешко. Според
неговите връстници, Ламар
е голям чешит както в творчеството си, така и в живота. Цигарата почти винаги е
в устата му, независимо от
това, дали говори или пише.
А за папионката му някои
казват, че рядко я сваля,
дори когато спи.
Основното му образова-

В братска прегръдка Ламар и Тур Хейердал

ние е икономическо, получено в Търговската гимназия,
гр. Свищов. Това обаче не го
задоволява и две години покъсно завършва и Школата
за запасни офицери. Участник е в Първата световна
война. Последователно работи в Троян, където заради
анархистичните си убеждения през 1923 г. е уволнен.
Преместил се в София, той
се сприятелява с Гео Милев
и Христо Ясенов. Основава
своя печатница „Ново изкуство”, редактира и издава
списание „Новис”.
По-важни негови произведения са: „Арена” (1922),
„Железни икони” (1927), „Запад-Изток” (1944), Утро над
Родината” (1951), „Мъдростта на годините” (1959), „Зуници над България” (1962),
„Светло и среднощ” (1962),
„Дъбово усое” (1965), „От изгрев до залез” (1966), „Размразената лавина” (1970)
и „Земни видения” (1975).
Умира на 21 февруари 1974
г. в София, кв. Драгалевци.
Сам той, по душа и сърце
планинар, посвещава много от произведенията си на
планината и туризма. А когато през 1957 г. Българският
туристически съюз е възобновен и се създават условия
за издаването на туристически вестник, той е найревностният му инициатор.
Поема неговото издаване и
в ролята си на главен редактор има основна заслуга за
превръщането на една смела идея в реалност, на която
многобройните туристи се
радват вече 50 години. Начело на редакционния екип
Ламар е от 15 януари 1959 г.
до края на 1960 г.
Лично аз нямам контакти и
срещи с него, защото по това
време не бях направил дори
първите си стъпки в журналистиката. Когато се пише
или говори за редакторите
въобще или за главните редактори на „Ехо”, някое лице
може да бъде пропуснато и
това няма да е фатално. Не
така стои обаче въпросът
с Ламар, защото той е първият. Той поставя началото,
събира около себе си авторитетни и влиятелни сътрудници и автори, което се оказа много важно за първите
стъпки и утвърждаването на
едно ново издание, каквото
е „Ехо” по онова време.
„Ерата” на Станимиров
Кирил Станимиров ръководи вестник „Ехо” най-

продължително време - 25
години и 3 месеца. Но не с
това ще се запомни „ерата”
на Станимиров, а с това, че
успя да увеличи тиража на
вестника до 150 хиляди, като
почти една трета от тях отиваха в чужбина. С богатия
си организационен опит той
успя да събере огромен кореспондентски апарат както
в страната, така и в чужбина.
На практика кореспонденти
на вестника бяха всички туристи, защото стотици и хиляди от тях, алпинисти или
пещерняци, вдигаха телефоните и директно информираха за проведеното събитие.
„Ехо” набираше своите съ-

рите на вестника, така и към
многобройните
кореспонденти. А когато срещнете
широката му усмивка под гъстите вежди, просто забравяте обръщението „другарю”. Много са идеите, които
Кирил Станимиров въведе
в работата на вестника, но
една от тях – традиционните
срещи с кореспондентите и
сътрудниците на вестника,
ще остане паметна в историята на „Ехо”. А какво да
кажем за певческите му възможности? Тях могат да ги
оценят само тези, слушали
песента му „Никола”...
В продължение на много
години Кирил Станимиров бе

Главни редактори на в. „Ехо”
по реда на заеманата длъжност:
Ламар (Лалю Маринов) – януари 1959 –декември 1960 г.
Кирил Станимиров – януари 1961 г. – март 1986 г.
Васил Петров – март 1986 – декември 1988 г.
Митко Борисов – януари 1989 г. – юни 1990 г.
Ясен Антов – юли 1990 г. – август 1995 г.
Петър Атанасов – август 1995 г. – октомври 1995 г.
Любомир Григоров – октомври 1995 г. – юли 2004 г.
Петя Иванова – юли 2004 г. – април 2008 г.
Нина Мишкова – април 2008 г.
трудници единствено и само
по едно качество – любовта
им към планината, към вестника. Зад шепата редактори
стоеше почти цялата българска интелигенция. Сътрудници на вестника бяха
академици, професори, доктори, художници, поети и писатели. Великите пътешественици, големите алпинисти,
смелите
мореплаватели,
полярници, вулканолози и
какви ли не изпращаха своите информации направо
от мястото на събитието и с
това изпреварваха дори реномираните осведомителни
агенции.
Роден на 15 август 1925 г. в
с.Извор, Радомирско, Кирил
Станимиров започва журналистическата си кариера в
спортния отдел на „Народна младеж”. Истинските си
възможности на журналист,
организатор и ръководител
Кирчо, както го наричаха не
само неговите приятели и
колеги, но и читателите на
вестника, разви по време на
25-годишното си ръководство на в. „Ехо”.
Със своето добродушие,
сърдечност и прямота той
бързо сваляше всякакви
бариери както към редакто-

председател на Българската
федерация по туризъм на
обществени начала, но това
не му пречеше да бъде и
непосредствен ръководител
на много туристически прояви по Рила, Пирин и Стара
планина. Кирил Станимиров
умира на 15 март 1986 г.
Ерудитът, големият професионалист
Ясен Антов – за мен и
сега той си остава една от
най-eрудираните
личности, които познавам. Голям
професионалист. Завършил
право в Софийския университет „Кл. Охридски”, той
последователно преминава
през редакциите на вестниците „Народна младеж”,
„Народен спорт”, „Стършел”
и „Поглед”. Известно време
е водещ на предаването „Гъливер” по RFI – Радио Франс
Ентернасионал.
Сътрудничил е и на предаването
„Атлас” по БНТ. Ясен Антов
поема вестник „Ехо” през
юли 1990 г. и го ръководи до
август 1995. А това е и найтрудният период на вестника, когато безпаричието тегне като дамоклев меч над
всеки брой. Благодарение
на големия си опит обаче
той и ръководеният от него

екип успяват да съхранят в.
„Ехо”, за да може днес да се
радваме на неговата 50-годишнина.
Самият той – голям пътешественик, умело съчетава
пътуването с журналистиката. Пътешествал е из Хималаите, пустинята Гоби,
Кавказ, Алпите и Африка...
Докоснал се е до Северния
полярен кръг. Всичко това
е описал в многобройните
си пътеписи и книги. Книгата „Накъдето ми видят очите” е обявена за пътепис на
столетието в Националния
конкурс, посветен на 150годишнината от рождението
на Иван Вазов, а разказът
му „Когато човек се радва”
е отличен със Специалната
награда на литературния
конкурс на в. „Труд”.
Ясен Антов е роден на 14
март 1929 г. в София.
Човекът, който имаше
само приятели
Любомир Томов – фотографът на в. „Ехо”. Едва ли
има алпинист, турист, пещерняк или ориентировач,
който да не познава вечно
усмихнатия човек с фотоапарат през врата. Та как да
не го познава, когато цели
35 години Любчо не пропуска нито едно мероприятие
на БТС. Той снима всичко,
за да го отрази не само на
страниците на вестника, но
и да го запази като архив. В
планината Любчо е не само
фотограф. Той контактува с
туристите, сприятелява се с
всеки – познат и непознат,
ръководител или човек от
редиците.
Не са много фотографите, които снимат планината
у нас. Доайените Михаил
Кръшняк и Никола Миронски, които имат наклонност
към алпинизъм, откриваха
за планинарите чудесата на
високата планина и дръзновението на алпинистите.
Живко Радучев, човекът,
който правеше връзката
между алпинистите и туристите, между върховете
на високата планина и необятните простори на равнината. Любчо Томов бе като
събирателна между първите
трима. Сам той алпинист,
турист, пещерняк, Любчо бе
неизменен участник в големите зимни алпийски преходи Рила-Пирин, многократен
участник и водач както при
летни, така и при зимни условия на похода Ком-Емине.
Преминава го няколко пъти
– пеша, със ски и мотопеди.
Удостоиха го със званието
„Заслужил майстор на спорта” и поради многобройните
му преходи във всички краища на страната, където той
беше спокойният, сигурният
и знаещ водач.
На вестник „Ехо” Любчо отдаде цели 35 години, започвайки работа още в първия
брой на 15 януари 1959 г., за
да се раздели с любимия си
вестник едва при пенсионирането си. С Любчо бяхме
добри приятели. Участвали
сме заедно и по върховете на
Кавказ. Вечно усмихнат, той
винаги намираше най-подходящите думи, за да разсее
умората или да предотврати
назряващо
негодувание,
било то от по-бързото темпо
на водачите или отклонение
от верния път. Не съм много
сигурен, но мисля, че точно
той сътвори „крилатата” фраза: „Хайде да тръгваме, последните се зададоха”.
Сега, когато честваме 50годишния юбилей на любимия му вестник, нека си
спомним с добро за човека,
който имаше само приятели.

Обичан у нас,
единствен в Европа
гласовете ви чуваме
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Съвсем естествено е вестникът на едно културно движение, каквото е в дълбоката си същност туристическото, веднага след появата си
на бял свят да събира около
себе си личности от културните пластове на обществото. Изключително голяма е
заслугата в тази насока на
първия главен редактор на
в. „Ехо”, известния планинар
Лалю Маринов – Ламар. Той
показа още в самото начало,
че „Ехо” не е просто „орган”
на една организация, а вестник за всички – за туристите,
културните читатели, възрастните и младежите. Тази
негова широта го направи
известен, търсен и налагащ
се.
„Ехо” достигна без особени усилия и при минимална
подкрепа от страна на повечето от дружествата на
БТС в страната до тираж от
110 000 броя - по-голям от
сборния тираж на другите,
излизащи тогава в България
седмичници. Вестникът имаше и 6000 абонати в чужбина
и много постоянни кореспонденти от разни страни. Международната организация на
журналистите и писателите
по туризма – ФИЖЕТ, в свой
преглед го посочи като
Единствения в Стария
континент
некомерсиален седмичен вестник
насочен към широката
културна публика. Съюзът
на българските журналисти
пък го изтъкна като най-добре работещ с кореспондентите и дописниците от
страната – имахме отлични
професионални журналисти
– кореспонденти в окръжните градове и стотици редовни дописници дори в селата.
На всички тях аз и сега им
свалям шапка!
Иначе в щатния състав бяхме трима редактори, отго-

ворен секретар и главен реТой приобщаваше читадактор „на обществени нача- телите
ла” - Ламар. Той не взимаше
не към лозунговите цени стотинка за труда си. За- ности
платите на другите в състава
а към истинските стойно-

Ясен Антов, главен
редактор на в. „Ехо”
(юли 1990 – август 1995 г.)
бяха много по-ниски от тези
в тогавашните седмичници,
а хонорарите на сътрудниците бяха символични. Но
въпреки това, на когото и
да звъняхме по телефона –
писател, поет, журналист,
географ, природолюбител,
турист, алпинист и пещерняк - никой не отказваше да
работи за „Ехо”. Изпращаха
ни текстове и снимки някои
от най-известните в света
пътешественици, изследователи, учени и алпинисти
– Едмунд Хилари и Тензинг
Норгей, които първи през
1953 г. изкачиха Еверест,
вулканологът Харун Тазиев,
легендарният леководолаз
Жак Ив Кусто, големите катерачи Ванда Руткевич и
Юнко Табей, също Джо Таскър и Петер Хабелер, както
и най-значимият пътешественик и изследовател от 80те години на ХХ век Тур Хейердал, който бе и специален
гост в редакцията на „Ехо”
през 1972 г.
Защо светила на българската култура, наука и планинарство, както и световни
имена на учени и откриватели уважаваха вестника ни?
Отговорът е много прост –
за този, разбира се, който
иска да го разбере. „Ехо” не
бе казионен вестник на една
организация, както много
други подобни нему. Той бе
културното лице на БТС, издание за познание и родолюбие.

Ламар и съмишленници - първи планинари

сти, върху които се гради
всяко едно цивилизовано
общество.
Чест прави на деятелите,
които тогава подкрепиха
„Ехо”, както и на тези, които
се заеха с неговото създаване и развитие. За съжаление Ламар, Кирил Михайлов,
Атанас Вълчев и Любомир
Томов отдавна ни напуснаха. Най-добри думи заслужават и отличните колеги,
които по-късно през годините оставиха своята следа в
„Ехо” – Кирил Станимиров,
Васил Петров, Петър Атанасов, Иванка Генова, Нели
Дечева и още неколцина. Те
бяха журналисти, които обичаха природата и България,
бяха силно привързани към
вестника и му бяха верни.
Имаше, разбира се и „парашутисти” – тези паразити
винаги съпровождат добрите
дела, но от тях остават само
смешни анекдоти за безпомощност и нахалство.
Но като казах за хора, служили вярно на „Ехо”, нека
посочим например Любомир
Григоров, който от студентската скамейка дойде в „Ехо”
и остана в него до пенсионирането си. В последните години след големия срив през
1989 г. той бе сам–самичък,
грижейки се и за финансирането му и бранеше зеленото заглавие и еделвайса
на първа страница.
Или фоторедакторът Любомир Томов, който с фото-
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апарата си показа непознатата за мнозина България,
участвайки в най-тежки планински преходи, три пъти
измина Ком -Емине през
лятото и зимата, беше в тежки алпийски траверси, спускаше се по реки и в опасни
пропасти и пещери. Или кореспондентът ни Георги Чорчопов от Стара Загора, отличен планинар и журналист,
или постоянният сътрудник
алпинистът доц. Сандю Бешев, които и днес поддържат „Ехо” с чудесните си
публикации. Нека колеги от
други вестници се огледат в
спомените си и кажат имали
ли са край себе си подобни
колеги и сътрудници?
Приятно ми е да си спомня
сега за всички, с които съм
работил, за всички години,
свързвали ме с „Ехо” – отначало като редактор, след
това като член на редколегията и като главен редактор.
Приятно ми е да си спомня
и за много от читателите ни,
които също ни бяха прияте-

Милиони послания
с полски адрес,
или Полската връзка
Петър Атанасов
По времето, когато от
света ни отделяха железни завеси, каменни стени,
телени огради, цензура и
информационни затъмнения, в българския вестник
„Ехо” не остана неотразено събитие от областта
на екстремните спортове,
приключенията и пътешествията. Скоро ще бъда
упрекнат в преувеличение,
но Бог и стотиците хиляди
читатели на „Ехо” през 60те, 70-те и началото на 80те години са ми свидетели,
че съм прав.
Защото „ехо” беше територия на свободния дух
и зона, свободна от политическа конкурентност. И
тъй като поляците – верни
на националния си дух и на
традициите – бяха главните
действащи лица в алпинизма, спелеологията, ветроходството и в ред други
екстремни прояви, съвсем
естествено бяха и централни фигури по страниците на
вестника.
Йежи Кукучка, Ванда
Руткевич, Анджей Завада,
Кшищов Велицки, Войчех
Куртика, Леонид Телига,
Кристина Хойновска – Лискевич, Тереза Ремишевска, Кшищов Барановски,
Кажимеж Яворски, Хенрих
Яскула създаваха история
по най-високите върхове
на планетата, по моретата
и океаните и реализираха
постижения на границата на човешките възможности. И информацията за
тях – въпреки ограничените

средства за комуникация
(тогава нямаше електронна
поща, сателитна връзка и
мобилни телефони) – начаса и в пълен обем стигаше
до страниците на „Ехо”.
Изглежда непостижимо,
но „Ехо” първи съобщи, че
Анджей Завада е получил
разрешение от непалското
Министерство на туризма и
се е преборил с тамошната
бюрокрация, за да организира първата зимна експедиция на Еверест. А след
това стана първото неполско издание, което съобщава за епохалния зимен
успех на най-високия връх
на света. Представител на
„Ехо” беше първият журналист, който интервюира
Йежи Кукучка в Катманду,
след като Кукучка стъпи на
всичките 14 осемхилядника и повтори постижението
на знаменития Райнхолд
Меснер.
Ако някой си направи
труда да подреди хронологически материалите от
„Ехо”, ще получи пълна история на полския алпинизъм, на полското океанско
ветроходство, на полските
полярни експедиции, на
полските прониквания в
най-труднодостъпните
и
най-дивите кътчета на нашата планета, на полския
туризъм и на полското планинарство.
Полша и полската тема
са неделима част от историята на в. „Ехо”. Неколкостотин са авторите на
пътеписи, репортажи или
просто информация през

този период. Като първи
кореспондент на вестника
от Варшава записва името
си Огнян Тодоров (1961 г.).
В къси периоди много активно сътрудничат Марек
Арачински, Ян Ротер, Тадеуш Олшевски, Тереза Подолска, Кажимеж Куницки
(редактор и главен редактор на списанието „ИМТ
Швятовид”),
Александър
Лвов (един от най-известните полски алпинисти,
собственик и главен редактор на списанието „Гури и
Алпинизм”). На около 15
години възлизат кореспондентските усилия на Кристина Прогулска.
Но най-голямо уважение
и преклонение заслужава
Юзеф Ника – дългогодишен главен редактор на
списанието „Татерник”, орган на Полския алпийски
съюз (очерк за него публикувахме в бр. 11/2008
г.на в. „Ехо” – б. р.) – един
от най-големите познавачи
на световния алпинизъм.
Неговото име се появява за
пръв път във вестника на 8
януари, 1965 г.
А на 17 ноември 1972 г.
за пръв път е подписан като
„наш кореспондент”. Тази
връзка между кореспондент и вестник е достойна
за Книгата на рекордите на
Гинес по продължителност
(23 години до 1995 г.) и
интензивност (стотици материали, излизали в редица последователни броеве
без прекъсване, поне половината в превод на Руен
Крумов).
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през годините

Момчетата от 30-те
Никола Миронски е един от първопокорителите на високите върхове в
българските планини, заслужил деятел на БТС, инструктор по туризъм
и алпинизъм, художник – фотограф.
Той е първият, преминал при зимни
условия трудния ръб на Кончето в Пирин заедно с проф. д-р Л. Телчаров на 3
март 1934 г.
Н. Миронски е осъществил множество премиерни изкачвания във всички наши планини, бил е водач на редица

Конечето днес

„Звезди” – това е първата дума, която чувам от д-р
Любен Телчаров. Той се
мъчи да ме събуди и като не
намира друг начин да изрази радостта си, възбудено
продължава да повтаря:
„Звезди, звезди, Миронец.
Ставай.”
Лошото време ни е застигнало в малка хижа, закътана високо в тази глуха
пиринска долина. Вече три
денонощия вали сняг. Облаците, мъглата и вятърът правят планината недостъпна.
Храната ни е на привършване – търпението също. Затова не ме изненадва възторгът на моя приятел.
Буден съм! Още е много
рано. Навън е тъмно и студено, през заскреженото
прозорче на стаята действително надничат ярки звезди.
Имам чувството, че в мрака
виждам действително ухиленото лице на Пината (това
е планинарският прякор на
д-р Телчаров). Напълно споделям неговата възбуда и
явно нетърпение.
Звезди, звезди!
Бледата светлина на запалената кибритена клечка
гони мрака в ъглите на стаичката, в която сме се настанили. Поглеждам часовника. Часът е едва пет, но ние
делово и без да губим време
в напразно суетене, запалваме огъня и приготвяме закуската. Според неписаните
правила на туризма при походите в планината закуската е най-важната „храна”. С
последните остатъци от захар, какао, чай и сок от два
портокала Пината напълва
два термоса. Топлото „питие” (не знаем какво име да
му дадем) трябва да ни дава
сили и бодрост в трудния и
пълен с неизвестности преход, който ни предстои по
карстовото било на високия
северен дял на Пирин. Такъв преход при зимни условия още никой не е правил.
Ние щяхме да сме първите.
Маршрутът, по който се каним да минем, има само два
годишни сезона – снежен
и безснежен. Вече няколко
пъти бях минавал по него по
време на безснежния период и познавах добре целия
маршрут. Разбира се, беше
ми ясно, че през снежния
период картината на познатите от лятото местности
силно се променя от обилните снегове, от снежните
козирки по билата, от лавините и навяванията по върховете и ръбовете, през които предстоеше да минем.
Знаех, че след всяка снежна буря местността придобива нов, непознат облик.
В този смисъл действително
ни предстоеше една среща
с неизвестното.
Билото, по което се редят върховете – Разложки
Суходол, Каменитица, Баю-

сложни високопланински походи и траверси.
Кончето
Из книгата „Белите планини”
Разкази, второ издание, Изд. къща „Горекс – Прес”
Никола Миронски
На моите приятели, с които ме свързват незабравими спомени, изживени и
в слънчеви, и в бурни дни по белите ни
планини.

ви дупки, Бански Суходол,
Кутело и Вихрен, както и
основното предизвикателство по маршрута – Кончето, никъде не са по-ниски от
2600 м н. в. От своя страна
котите на изброените върхове сериозно респектират
с височина от 2700-2900 м
н.в. Това е несъмнено труден маршрут. Но именно за
зимен поход по това било
на Пирин съм си „точил зъбите” вече няколко години.
Не зная дали ще успеем, но
сме сериозно решени да опитаме. Нека да припомня, че
датата е 3 март 1934 година.
По това време алпинизмът у
нас е в пелени, а върховете
все още очакват първите си
покорители.
И така – на път!
Дълбокият Суходол, притиснат от стръмните гористи
склонове на връх Окаден от
север и отвесите на скалистите Стълби и Каменитица
– от юг, е покрит с дебел,
пухкав сняг. Ските затъват
до 40-50 см. Газейки в дълбокия сняг, се сещаме за
нашите приятели Владимир
Загоров, Александър Белковски и Божидар Стоичков.
С тях имаме уговорка да
тръгнат от х. „Бъндерица” и
да подготвят стъпки по северозападния ръб навръх Вихрен, за да облекчат края на
нашия маршрут. Не се съмняваме, че и те са изчакали
също като нас в хижата да
отмине лошото време и сега
са на път към върха.
До големия праг, който
прегражда долината, вървим все още по здрач, който
постепенно избледнява от
първите лъчи на утринното
слънце. Все по-ясно изпъкват близките обекти. Самотните мури, пръснати по
границата на горския пояс,
вече ясно се очертават пред
нас. Открива се и скалният
феномен Стълбите. Седемте
каменни стъпала с размери,
достойни за легендарния
Крали Марко, са стъпалата,
по които алпинистите се изкачват към своето майсторство в катеренето. Те са любимо място за дивите кози и
сериозна защитна крепост
за планинския еделвайс –
символ на победата над недостъпните планински зъбери и канари.
С всяка стъпка все повече
и повече минути се изронват в дълбоките следи, оставащи в девствената снежна
покривка. С всяка от тези
минути расте и нашето безпокойство. От запад, отвъд
билото, нахлуват мрачни облаци. Когато наближаваме
подножието на Стълбите,
слънцето пробива с лъчите
си ниските тъмни облаци
на изток и залива с пурпур
челата на върховете Окаден, Суходол и по-далечния
– Албутин (сега Бутин). Сигурно така бяха осветени и

Стълбите, и връх Каменитица, но ние сме твърде близко
и пред нас те се извисяват
като страховити и мрачни
пирамиди. Сенчестите им
стени допълват с контраста
си картината, която се открива пред нас. Наоколо е

Ясен Антов
в. „Ехо”, 30 юли, 1976 г.

Романтиката
изчезва,
вече
всичко е познато, ежедневието не
предлага възможности за подвизи
– колко пъти сме чували тези въздишки на душевно ленивите хора,
на отегчените домоседи, на обвитите в тлъстината на самодоволството събирачи на къщни ценности. Няма вече полета за проява,
нямааа...
И се прозяват, и се протягат, и се
упътват към меката постеля, защото какво друго му остава на човек,
освен приятният сън?
Може да ви се види странно, но
това бяха първата мисъл и първият образ, които се появиха пред
нас, когато четяхме вълнуващата
книга на Никола Миронски „Белите
планини”. Когато с него, с добрия
все още тихо. Няма вятър,
но вече чуваме, че някъде
оттам, накъдето отиваме,
приижда на вълни познатият вой на буреносен вятър.
Над билото се открояват
заснежени върхове. Спираме за малко на завет. Споглеждаме се многозначително: „Какво беше, какво стана!” – тази поговорка никога
не ни се беше струвала повярна и по-жестока. Не бяха
необходими много думи, за
да се разберем. Свързваме ските върху раниците и
притягаме котките към обувките. С тридесетметровото конопено въже, скатано
надве, правим една съвсем
надеждна връзка. Въжето
скатаваме надве, за да скъсим разстоянието помежду
си и да не тежи то само на
единия от нас. Облечени
сме добре. За пръв път у нас
са изработени анораци с качулка по френски модел, донесен от Пината.
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към раниците. Понякога
неговите пориви ни карат
да залитаме и да присядаме в снега.
Силно подръпване на
въжето ми подсказва, че
Пината иска да се спра
и да се огледам назад.
Неговото предложение е
да спрем за минутка и да
изпием по чашка от „чудотворното” питие в термоса.
И беше прав! Тази чашка
топло питие ни се стори толкова ароматна и вкусна. Тя
ни вля нови сили, създаде
ни чувство на комфорт сред
хаоса на снежната виелица.
Пихме за първи път през
този преход. Кога ли щяхме
да пием за последен път и
къде? Подсъзнателно си задавахме този въпрос, изправени пред неизвестността,
която така дръзко предизвиквахме. Предстоеше ни
да се борим не само с бурята, студа, височината, снега
и собствените ни тревоги.
Предстоеше ни сериозно
изпитание – преминаване
през Кончето!
За мащабите на нашите планини този ръб заема
едно от първите места по
трудност и риск при преминаването по него. Сега
към обичайните трудности
и опасности се прибавяше
и лошото време. Бяхме ли
готови за предстоящото предизвикателство? Бяхме ли
разчели вярно риска, който
поемахме? Щяха ли да ни
стигнат силите и опитът, за
да се справим успешно с
трудностите, които ни очакваха? Тогава нямахме ясни

На следващия връх – Каменитица,
с
надморска
височина от 2726 м, не можахме да пием от нашия
ободряващ еликсир. Не посмяхме да рискуваме да свалим ръкавиците си, за да се
ровим из раниците. Студът с
ледените си пръсти щипеше
жестоко откритите части на
лицето. Това ни накара да
бъдем особено предпазливи.
Видимостта е нищожна.
Понякога, обръщайки се назад, виждам как въжето се
губи в мъглата, като че ли е
вързано за нея, а не за моя
партньор – Пината.
Вече знаех от опит, че
обикновено по високите
части на планините ветровете духат с часове, дори с
дни все в една и съща посока. Това ме накара да се
замисля, когато по пътя от
връх Каменитица за следващия връх - Баюви дупки
– вятърът започна да духа
право в гърба ни. Дотогава
го чувствахме откъм гърба,
но и малко отдясно. Знаех,
че билото между двата върха продължава на изток по
главното било почти по хоризонтала. Това ме накара
леко да променя посоката,
за да чувстваме напорите
на вятъра от същата посока, както и досега – отзад и
малко отдясно. Както и очаквах, започнахме да слизаме
надолу. Това ми показа, че
пак сме попаднали на главното било. Този път опитът
помогна!
Когато стъпваме на връх
Баюви дупки (2820 м н.в.),

юви дупки билото се стеснява така, че образува остър
снежен ръб. Той не е много
дълъг – около триста метра,
но стените му са извънредно
стръмни, а основите им се
губят някъде надолу в циркусите, които ние не виждаме.
След нашето преминаване
снежният ръб си остава непокътнат, защото ние сме
го прекрачили и стъпваме
от двете му страни. Движим
се бавно и тромаво като
пингвини. Едва отминали
този труден участък, след
стотина метра се натъкваме
на ново стеснение. То е без
ръб, но има малка снежна
козирка, надвесена над циркуса - Баюви дупки – от лявата ни страна. От другата ни
страна се простира широк
снежен склон, който, слизайки надолу, става все постръмен. Преминаваме този
участък, като се придържаме възможно най-близко до
снежната козирка.
Следващото безименно
връхче е осеяно с подаващи
се под снега скални късове,
покрити с тънък лед, който
хрущи под стъпките ни. Преодоляваме го бързо и спираме за кратка почивка приблизително на това място,
където две години по-късно
беше построен сегашният
малък дървен заслон. От
това място опитвам един необичаен траверс, който да
ни изведе точно в началото
на Кончето. „Изхитрявам се”
да не изкачваме връх Бански Суходол, защото естествено след това трябва и да
слезем от него, а това ще ни

на миналия век
Планините и хората

ни приятел от миналите години, с
„бачо Кольо” и неговите връстници
газехме снеговете на Вихрен и се
спускахме по Юрушки чал, когато
спяхме сред замразените клекове
и слушахме гърма на лавините.
Малка е тази книга, само дванадесет кратки разказа съдържа, няма
претенциите на големия, обхватен
очерк за историята на зимното
планинарство у нас, няма тупане
в гърдите и самоизтъкване, няма
думи като „подвиг” и „победа” , а
е пълна и с подвизи, и с победи, и
със знаменателни събития, и с история, и с приятелство, и с човешка чистота.
И съдържа отговор на въпроса,
на вечния въпрос за всеки млад
дух и за всеки търсещ ум: кое е

Вярваме, че за успеха на
нашето „предприятие” ще
е полезен неговият опит,
придобит от участието му
в туристически турове из
Дожинските Алпи, откъдето се беше върнал наскоро.
Затова Пината предлага да
поеме осигуровката, която,
както се знае, е особено
важна за успешното придвижване на една свръзка.
При надеждно осигуряване
водачът е много по-уверен
и спокоен, когато проучва
и трасира пътя по стръмните участъци. През този ден
Пината доказа, че в трудни
моменти може да се справя
умело и решително.
Часът е девет. Привършваме подготовката за щурмуване на неизвестността,
която крие голямата гърбица от сняг, образувана на
подветрения склон на седловината на главното било.
От него на изток се отделя
късо и в началото по-ниско

подвиг? Или: може ли всекидневието да роди подвиг?
Може! – вика тази книга с всяка
своя страница, с всеки свой малък
и скромен разказ за проправените
пъртини в българските бели планини, за местата, които днес са достъпни за хиляди, но тогава са били
не само бели планини, но и бели
петна. Може! – доказва Никола
Миронски, човекът, посветил живота и изкуството си на планините
и хората. Може! – стига наистина в
жилите ти кръвта да тече със сила
и пред очите ти да стои винаги един
далечен, непокорен връх – какъвто
и да би бил той. Защото всеки ден
от живота ни предлага да изкачим
по един връх, стига да бъдем хора,
да бъдем човеци, да имаме душев-

било. То дели Суходолския
от Белоречкия циркус и
завършва с връх Окаден.
Скоро без особени усилия
изкачваме това било. Там ни
посрещат първите пориви
на вятъра, който се засилва
с наближаването на превала. А там, зад него, откъм
наветрения склон на Влахина река, с яростта на бясна
глутница се нахвърлят върху
нас снежни вихри в зловещ
съюз със смразяващ студ.
Спасение от този ад е движението. Затова даваме
гръб на стихийния вятър и
тръгваме по главното било
на юг, към първия връх от веригата – Разложки Суходол,
висок 2640 м н.в. Денивелацията от основното било
не е голяма и изкачването
на върха е леко. Помага ни
и попътният вятър, който
ни блъска в гърба и малко
отдясно. Големи неприятности ни създава натискът на
вятъра върху ските, вързани

ната сила на търсачите на новото.
Някои съвременни момчета и момичета може да свият скептично
устни: премиери на Вихрен, първото зимно преминаване на Кончето,
на Ловница, Купена, Попова капа
– сега хората четат за Айгер, К-2 и
Еверест – какво толкова!
Може и да се засмеят: ски без
кантове, спане в брезентови платнища направо на снега, никакво
понятие от лавини! Груби конопени
въжета и офицерски бричове вместо грейки!
Та то е било съвсем първобитна
работа!
Да, сега има фибростъкло и спални чували, и модерна екипировка,
и много познания – тогава Никола
Миронски и неговите приятели са
вземали първите и страшни уроци
по зимно планинарство направо
от природата, а после са ставали

отговори на тези тревожни
въпроси. Бяхме решени да
осъществим този преход независимо от трудностите и
риска. Тях приемахме като
нещо напълно естествено
и реално като даденост на
момента. По-късно много
пъти съм си припомнял този
епизод, за да си дам сметка,
че повечето от нещастията,
случили се с туристи и алпинисти по високите планини
не само у нас, но и в Алпите, в Кавказ и Памир, са резултат от недооценяване на
обективните опасности, на
собствените възможности
и спортно-техническата и
физическата
подготовка.
Тогава, при нашия рискован преход, разбира се, не
можехме да оценим реалистично всички рискове и
опасности. Все още нямахме опит – та нали това беше
първото преминаване на
Кончето при зимни условия.
И то какви условия!

учители на другите. Те са били „лудите”, „авантюристите”, тези, които
са тръгвали „да си трошат главите”
– за какво?
За какво ли? – заради хилядите,
които днес минават по тези пътища.
Заради тези, които се чудят каква
премиера да направят, когато вече
всичко е преминато. Заради тези,
които имат нужда от стимул, от
подтик, от пример.
Нека благодарим на бачо Кольо
Миронски и за това, че, притиснат
от пристъпите на тежка болест, намери сили да напише тези прости,
пълни с чистота и поука разкази, че
ги посвети ... „на моите приятели,
с които ме свързват незабравими
спомени, изживени и в слънчеви, и
в бурни дни по белите ни планини”.
Че ни показа, че и в последните дни
на живота си човек може и трябва
да бъде полезен на другите.

часът минава единадесет.
С Пината се разбираме повече със знаци, отколкото с
думи. То и жестовете трудно
се разбират, защото очите
ни са замрежени от заскрежените мигли и вежди.
Това, което трябваше да
си кажем, беше, че ни са
нужни няколко живителни
глътки от нашето питие. Изваждаме термоса и ознаменуваме междинната победа
над височините и снежната
стихия с малко сгряваща
течност и няколко минути
отдих... Независимо от лошото време започваме да
чувстваме по-голяма увереност, че непокореният
все още при зимни условия
скален ръб – Кончето – ще
бъде преодолян успешно от
двама алпинисти.
Отново сме на път, изправени пред нови изпитания.
Сега към борбата с вятъра и
студа се прибавя и трудният
терен. Скоро след връх Ба-

затрудни и главното ще ни
забави. Затова решавам да
минем по диагонал, но много скоро разбирам, че това
не е най-удачното решение.
Колкото повече навлизаме в
този траверс, толкова снегът става по-дълбок. Характерът на терена и натрупаният сняг създават опасност
от свличане на лавина. Затова обръщам гръб на вятъра и започвам едно дълго и
мъчително изкачване право
нагоре. Пикелите почти не
ни помагат. Те с лекота се
забиват без остатък в дълбокия рохкав сняг. Щеките
ни бяха вързани на раниците при ските. Тогава още
не бяхме усвоили простата,
но много удобна техника да
се изкачваме зимно време
нагоре по стръмнините без
ски, а само с щеки.
Всяка стъпка ми коства огромни усилия. Снегът е дълбок повече от 50-60 см. И за
да направя крачка нагоре,
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трябва да
изваждам
крака си над
повърхност та
на снега и после да натъпквам
следващата стъпка
многократно, за да
спечеля 15-20 см. Усещам, че без да искам,
броя наум стъпките. Излязоха повече от четиристотин. Този път „хитрината”
ми излезе солена, но когато
стъпваме на връх Бански
Суходол (2884 м н.в.), получавам заслужена награда –
чаша топла напитка.
Непосредствено до нас и
под нас над пропастта Бански Суходол са надвиснали
снежни козирки. По целия
силно наклонен скален ръб
са изваяни и сковани от студа причудливи снежни вълни. Под много от тях висят
ледени сталактити.
Какво ли не бих дал за
малко слънчице! Вечните ми
спътници – двата фотоапарата – така и не посегнах да
извадя от раницата. Само аз
си знам каква мъка е да се
наслаждаваш на такава сурова ледена красота и да не
я фотографираш, за да дадеш възможност по-късно и
на други хора да се докоснат
до нея, макар и без остротата на непосредственото изживяване. На такова място
през зимата не можеш да
дойдеш, когато си поискаш.
Затова е толкова жалко, че
времето не е подходящо
за снимки. По-късно може
би още десетина пъти съм
минавал по този маршрут,
но само веднъж можах да
случа хубаво време за фотографските си увлечения.
Снежните козирки крият
невидима опасност, защото
създават усещане за стабилност, което е измамно. В
това се убедих от собствен
опит.
Основната скала на ръба
между върховете Бански
Суходол (2884 м н.в.) има
стъпаловиден строеж. Изключение прави централната му част – Кончето, която
е близо една трета от този
участък. В тази централна
част ръбът е хоризонтален с
почти отвесни стени отляво
и отдясно. Котките ни здраво се забиват в обледените
козирки, по които се налага
да стъпваме. Разбира се,
стараем се да стъпваме понавътре, а не на висящия им
край, но все пак стъпваме
върху тях. Друга възможност просто няма!
Аз водя, Пината ме осигурява. Подръпването на
въжето е знак за внимание.
Оглеждам се и забелязвам
малки дупки в козирките,
към които се устремяват
струйки снежен прах, засмукван от вакуума, създаван
от вятъра, който духа под
козирката. Приятелят ми е
забелязал, че някои от моите стъпки са върху тези дупки, а значи върху несигурния външен край на козирката. Но на места скалното
било се стеснява до 30-40
см. И просто няма място за
избор. На такива места аз
избързвам напред. Разбира
се, рискувам под мен да се
счупи някоя снежна козирка, но знам, че осигуровката
ми е в сигурни ръце. Чувствам го по решителното подръпване на въжето. Вятърът
продължава да връхлита с
неотслабваща сила и постоянство. Срещу него е само
нашата воля и решителност.
Вече предусещаме близката победа. Тя ни чака там,
на другия край на Кончето,
и ние сме решени да отидем
на среща с нея.
Продължава на стр 12

приятели
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На ваканция
в Шотландия
Инж. Андон Славчев е нашият човек
в Обединеното кралство. По силата на
обстоятелствата от няколко години
живее в Англия. Това, което го мъчи,
е носталгията. Сънува родния Пирин,
скътаното в гънките му село на прадедите Дебрене. Липсва му и София, където е оставил половината от живота
си - средата, приятелите, роднините...
Добрата новина, както ни писа, е: абоПодготовката за Коледната
ваканция приключи. Утре заминаваме!
Ставаме много рано – по
първи петли. Закуска - който
иска - на крак. Детето стана,
без да се сърди, не мрънка –
в Шотландия ще ходи, а там
има толкова много роднини: дядовци, баби, чичовци,
лели, братовчеди... Тръгнахме по тъмно, не след дълго
тъмата се смени със сумрак,
който на тия северни ширини
продължава часове. Чак при
големите езера на Северна
Англия денят си изплакна
очите и се провидяха голи
равнини, тук-там се гърбавееха ниски хълмчета с обли
чела и свежа (по това време
на годината!) зеленина.
Разбрахме, че вече сме в
Шотландия, по това, че магистралата А4, по която пътувахме, пак си бе същата, но с
ново име А73, а след няколко
минути ни посрещна една огромна табела с бодряшкото
“Welcome to Scotland” (“Добре дошли в Шотландия”).
(Шотландия - на английски Scotland; на шотландско келтски Alba - е страна
в Северозападна Европа,
една от четирите съставни части на Обединеното
кралство Великобритания:
Англия, Уелс, Шотландия
и Северна Ирландия. По
суша Шотландия граничи с Англия, а от всички
други страни е оградена с
морета. Официални езици
са английски, шотландско-английски и келтски
език. Столица на страната
е Единбург, а най-голям
град е Глазгоу. Площта на
Шотландия е 78 772 km2,
а населението e около
5 062 000 души (2001) или
средно по 95 души на km2.
Кралство Шотландия е
основано през 834 г. от Кенет Макалпин, който става
крал Кенет I. Шотландия
съществува като независи-

нирал се е за в. „Ехо”! Ще ни чете, ще се
информира за новостите, ще ни праща
кореспонденции. И честити на любимото издание половинвековния юбилей с
пожелание да става още по-атрактивно, да крачи смело по света и информира
българите за ставащото в областта на
туризма и екологията. Перифразираният от него девиз на Алеко е: „Опознай
Родината и света, за да те обикнат!”

ма държава до 1 май 1707 г.,
когато Актът на обединението съединява Шотландия
и Кралство Англия в Кралство Великобритания.)
Трябваше да изминем повече от 30 мили, та баирите
да понараснат. Разделени са
на оградени отвсякъде пасища, пасищата сами отглеждат своите бели стада. Няма
овчари, няма вълци, няма
кучета пазачи и бездомни
псета няма. И цигани
няма да ги окрадат!
Сещам се и си рецитирам знаменитите строфи
на
Николай
Райнов: “... и
само цигани
ще се радват,
кога крадат
от гроба ми
цветя.”
И дървета
няма
(освен
з а к е л а в е л и те
крайпътни
насаждения и тук-там
самотни и тъжни дървета.) Откога и защо е
така?
След изобретяването на
предачната и тъкачната
машина вълната поскъпва,
дребните “арендатори” са
изгонени, горите изсечени
и превърнати в пасища. Оттогава историята помни две
много важни неща: изразът
“Овцете изядоха хората!” и
пълните със скоти (и не само
шотландци) кораби към новия свят - Америка.
След 7-8 часа път с автомобил, малко преди обяд, достигаме до едноименните град
и замък Стърлинг. Наричат
Стърлинг брошка, съединила в едно Ниските (Lowland)
и Високите (Highland) шотландски земи. Мостът Стърлинг на река Форт (някога
единствен) е била нишката,
свързваща плодородния Юг
със скалистия Север. Наричали това място още и ключа

към Шотландия. Специално
минаваме по новия мост на
река Форт, заменил стария
дървен мост, където Уилям
Уолъс, наричан Шотландския
чук, повежда всенародната
борба срещу английския крал
Едуард II и през 1297 година
разбива войските му на
Моста при

Ст ърлинг. Старият дървен мост, оживял е
само в предания и легенди,
надлежно описани от благодарните скоти.
Разглеждаме града. Отвсякъде мирише на история
и искри съхранена и съхранявана красота. Къде да се
спреш по-напред?
Аргилс Лоджинг (Argyll’s
Lodging) – ренесансова сграда, построена като дом на
първия херцог на Стърлинг.
Тя била и лобното му място.
Сега е хотел. В една от гостните има настенни гоблени.
Красота! Трябваше постоянно да ме подканят да не се
заплесвам. Човек не усеща,
че се е застоял.
Черквата Холи Рууд
(Church of the Holy Rude), в

която през 1543 г. Мери Стюарт е коронясана за кралица
на Шотландия, е недалече от
Лейдийс Рок (Lady’s Rock) –
скала, от която благородните
дами наблюдавали турнирите на рицарите в полята под
замъка.
(Уви, не остана време да
посетим известната Галерия
и Музей Смит (Smith). Ако решите да посетите Стърлинг,
нека е през есента. Още подобре, ако можете да отделите два дни.)
Нямаме време и отдалече
разглеждаме стената, изградена за да спре нашествието
на Хенри VIII, разгневен от
отказа на Мари дьо Гиз да
омъжи дъщеря си Мери
Стюарт за
ан-

глийския
престолонаследник
(впоследствие монарх) Едуард VII. После научихме, че
Стената е едно от най-добре
запазените укрепителни съоръжения в шотландската част
на британския остров. Покрай
нея преди повече от два века
специално е прокараната пътека, известна с названието
Бак Уолк (Back Walk), едно
романтично място за разходка сред гъста растителност.
Минаваме през долния град.
Мъчно е да бъде отличена,
коя е по-хубава от многото
все красиви мечта-къщи на
площад Алберт Плейс (Albert
Place). Задържаме се омаяни, макар че сме хукнали
към паметника на Роб Рой
Макгрегър – шотландския

Робин Худ, живял през ХVIII
век, дълбоко почитан от шотландците герой.
Връщаме се и влизаме в
замъка. Замък – и още как.
Построен е върху вулканична
скала, с почти отвесни стени
от трите страни, високи може
би повече от100 м. Стените
са надградени с дебели каменни зидове с амбразури
за топовете, които си стоят
и сега там, готови да започнат да плюят с гюллета някой
нахален неприятел. Има и
бойници, външните отвори на
които са одимени. От скорошен бой – такова впечатление оставят.
Замъкът е строен ниво по
ниво. Аз се потрудих и преброих четири. Разрушаван
е много пъти и е построяван
пак, според вкуса и естетическата нагласа на поредния владетел. А ето и
по-впечатляващите
постройки: Тронна
зала (Great Hall),
която датира от
края на Средновековието.
Красивият
ренесансов дворец
Роял
Палас (Royal
Palace),
строен
по
времето
на
Джеймс
V.
Кралският
параклис
Чапъл
Роял (Chappel Royal),
вдигнат по времето на
Джеймс VI за кръщенето на
първородния му син Хенри,
украсен с красиви гоблени,
които за наше неудоволствие
бяха свалени за реставрация; можахме да видим само
големите фоторепродукции.
Сградата на парламента,
построена специално за да
може Джеймс II, крал на Англия, да бъде коронован и за
крал на Шотландия, та всички благородници да му се закълнат във вярност.
От стените на замъка на запад се виждат подгизналите
градини Кинг Нот (King Knot),
които инак са едни от найкрасивите в Европа, а може
би и в света. На североизток
в една гъста гора се издига
монументът Уолас (Wallace).
Историята на замъка е изпълнена с впечатляващи убийства, интриги, отвличания,

раждания,
коронясвания,
сватби. Тук Джеймс II убива
херцог Дъглас, а Джеймс IV
признава съучастие в смъртта на баща си. Оттук французойката Мари дьо Гиз управлява като регент Шотландия
от името на дъщеря си Мери
Стюарт и взема решение да
я обвърже в брак не с престолонаследника на английския,
а на френския трон. Тук Мери
ражда сина си Джеймс – бъдещ крал и на Шотландия
като Джеймс VI, а на Англия
- като Джеймс I. Понеже ми
направи впечатление, споделям го с вас, търпеливи читателю. От всички владетели
само Хенри IV е убит на бойното поле. Нито един владетел не е надживял 55-годишна възраст. Със сигурност се
знае, че поне двама са умрели от насилствена смърт:
Хенри (не съм записал кой) и
Мария Стюарт, а има и гроб
на умъртвен някъде другаде
крал, но погребан тук. Оня,
когото не харесали, че има
любовник, бил хомосексуалист. Срамът на кралството!
Докато обикалях замъка,
видях двама гайдари с тартатови килтове, които свиреха
тъжните си песни на поредната бракосъчетаваща се
двойка. Присламчих се към
тях. Когато приключиха “задължителната програма”, ме
попитаха какво искам. Сигурно предполагаха, че съм
мющерия. Отговорих им, че
съм от България и че инструментът им е много популярен
у нас. “А, България, гайда.”
Застанаха от двете ми страни, за да се снимаме и от
тъжната си мелодия изсвириха едно “коляно”, както би се
изразил наш гайдар.
С неудоволствие тръгнах
към целта на нашето пътуване – малкото (само един
и половина км дълго) езеро Лох Монцийваард (Loch
Monzievaird). Тук се намира
ваканционното селище, в
което да отседнем и да се
срещнем с останалата част
от голямата група. Тук посрещнахме Коледа, тук дочакахме Новата 2009 година. Тъкмо това езеро стана
изходен пункт за “лъчите”
(туристически термин), които щяхме да предприемем
следващите дни. Но – всичко
с времето си!
Андон Славчев

Февруари 2009 г.
Френското курортно селце Гаварни бе изходният ни
пункт за Пиренеите. Съставът ни бе налице: Виктор,
Владо, Вальо, Ники, Ани и
Ели. Отне ни 2 часа да “минимизираме
максимално”
багажа. Бяхме взели освен
нормалните неща за бивак,
като палатки, спални чували, храна за 5 дни и дрехи,
така и оборудване за ходене
по ледник: котки, седалки,
пикели, помощни въженца и
няколко дълги въжета. Денят
беше събота и имаше много
хора, излезли да се насладят
на слънцето и чистия въздух.
В това число се включваха
голям брой инвалиди, подпомагани от местни служители
от паркингите.
Циркусът на Гаварни замайва със сурова скалиста
красота, стръмни склонове и
множество красиви водопади. Стена от няколко тераси
с общ ръст 800-900 метра
едва не преграждаше пътя
на слънцето, а от средата
й се точеше тънката бяла
нишка на Големия водопад
(la Grande Cascade) - най-високия в Европа с ръст от 423
метра.
Трудно загърбихме тази
природна прелест, за да продължим пътя си. Гледката
назад дълго ни зареждаше
с нови сили, а пред нас по
шеметните склонове висяха
някак неестествено екземпляри от местна порода овце.
Фауната не се ограничи само
до тях и по скалите скоро започнаха сякаш да се плъзгат
тлъсти симпатични мармоти.
На следващия ден, след
като от хижа Refuge des
Sarradets отново се заредихме с чиста естетическа
енергия, поехме към виждащата се порта La Breche de
Roland (Пролома на Ролан)
– на 2804 м н.в. За мотивите на кръщаването й се пее
в „песента на Ролан”: херцог
Ролан е внук на императора
Карл Велики (този, който на
немски говорел с конете си).
Живял е през 11 в. от н.е. и
е вършил много чудеса. При
битка от неколкогодишната
война със сарацините край
Сарагоса въпросният Ролан
се запътил за подкрепления
във Франция. По пътя в местността Ронсево (или Ронсевалес на испански) го издебнали баски. Когато видял, че ще
го надвият, Ролан решил да
счупи меча си, за да не може
никой повече да го ползва, и
ударил с него скалата. Така
се е образувал Проломът на
Ролан. Цялата случка се е
развила доста по на запад,
в Баските Пиренеи, но явно
легендите имат свойството
да се разпростират надалеч.
La Breche de Roland

свят

До Пиренеите
и назад
със свои хора
Вече в испански земи, за
да стигнем до следващата ни
цел, в края на същия ден се
преборихме трудно с лабиринт от каньончета в човешки
размери. Това място бе рай
за дивите кози, които охотно
позволяваха доближаване до
тях в порядък на няколко метра. А еделвайсите така пълно бяха окупирали тревистите места, че беше трудно да
ги разпознаем в ролята им на
редки цветя у нас.
Скоро бяхме на терасата
Faja de las Flores, естествена
граница между 2 пласта отвесни скални масиви, надвиснали над реката Rio Arazas.
Движехме се хоризонтално
на около 1000 метра над дъното на едно чудо на природата – каньона Ордеса. За да
го създаде, водата очевидно
е била в творческо настроение и е работила с податливия варовик с много фантазия.
Каньонът Ordessa
На другата сутрин, отпочинали, се запътихме на
запад към перлата на нашата екскурзия, върха Monte
Perdido(или Mont Perdu). Планината е “изгубена”, защото
остава на юг от границата и не
се вижда от френска страна.
Наричана е още “трите сестри” и представлява масив от
3 върха: Monte Perdido(3355
м.), Cilindro de Marbore(3328
м.) и Pico Anisclo (3254 м.).

От името на
Атлантическия клуб,
българските антарктици и
лично от мен -туристически
поздрав за юбилея на
в-к „Ехо”! Да пребъде
делото на основаната от
Щастливеца столетница
– БТС, дълголетие и успех
на любимия за всички
природолюбители вестник,
поздрави и успех на екипа!
Ст.н.с. Любомир
Иванов, председател на
Атлантическия клуб в
България и на фондация
Манфред Вьогнер,
експерт по географските
наименования към
Международния комитет за
антарктически изследвания

Под огромната снага на
Cilindro de Marbore отдъхнахме до правилно оформено
кристално езерце, което се
оттичаше в скална пукнатина. В пропастта под ръба на
площадката ни се разстилаше ледник с видими цепнатини в дълбок син цвят. В подалечен аспект сред вкаменения Balcon de Pineta синееше езерото Lac du Marbore,
а в назъбена верига по-назад
се гушеше малко трудно забележимият оттук най-висок
заслон в планината (2666 м
н.в.) Refugio de Tucarroya.
Огърлици от остри върхове
се бореха с мъглата, за да
открият красотата си. Между
две от тях долината Valle de
Pineta разпръскваше мекозелените цветове на свежите
си гори и поляни.
На Mont Perdu
Първият по-сериозен успех
от началото на пътуването
явно ни донесе успокоение и
вечерта в акапелно изпълнение прозвучаха любими песни. В по-голямата част от нощта ръмя дъжд. Бойният дух
падна значително. Посоката
ни беше към прохода Collado
de Goriz с подсичане на връх
Anisclo през пътеки с въжено
осигуряване – маршрут, подходящ повече при сухо време.
Имахме резервни варианти и
затова оставихме решението
за по-късно. Кроткият дъжд
проникваше навсякъде, ос-

вен това стана и доста студено. Този бе
денят на изпитанията, защото по-късно разбрахме, че
сме упътени още от
хижата в погрешна посока. Може
би това бе знак на
съдбата. За поправки бе вече късно,
затова се наложи да
се спуснем в близкия
каньон Анискло.
Скоро нагазихме във
високи и гъсти мокри треви.
Кравите тук бяха стотици, а в
големите птици из поляните
и във въздуха разпознахме
редкия в Европа лешояд.
Бях водач на групата в тази
планина и вече се доверявах само на интуицията си
в търсене на единственото
място за слизане в труднодостъпния каньон. Най-сетне
на пътя ни се появи овчарска
колиба - приятен знак, че тук
задължително има изход към
долината. В следващия дол
реката бе изваяла поредните
фантастични скални форми.
Вече ясната пътека пресичаше водата през красиво мостче, а от другия край след 500
метра отново се загуби. Така
се озовахме пред пропаст, а
отсреща скалните гигантски
стени послужиха както за
въздишки на наслада, така и
на дискомфорт от създалата
се ситуация. С поредно връщане назад намерихме вярната посока.
Категорично вече можеше
да се твърди, че Пиренеите
със своите неясни пътеки и
липсата на маркировка и указателни табели е истинско
изпитание за всеки нов посетител. От въпросите ни към
местни планинари така и не
се разбра причината за това.
Но затова пък реално оценихме колко добре вършат у
нас тази работа българските
туристически организации и
ентусиасти.
В треви и сред дървета,
скали и скални ниши пътеката слизаше стремглаво надолу, виеше се остро да избегне невъзможни за преодоляване пасажи и се натъкваше
на мокри прагове, преминаването на които бе истинско
изпитание. Моментът бе изключително
емоционален,
защото около нас се отвориха
едни от най-красивите гледки
досега. Водна струя изхвърчаше от скала почти хори-

з о н та л н о,
за да се приземи в
бели пръски под видимия ни
обхват. На другия бряг на голямата река улеи приютяваха разпенени потоци, които
пресичаха пътека, чудно как
намираща път в отвесните
скали на каньона. Намерихме огромен скален заслон,
който ни приюти на сухо за
през нощта. На това място
реално си дадохме сметка
за трудността на преходите в
Пиренеите. След като по препоръки на местни хора, а и по
собствени предпочитания избегнахме краткия, но опасен
вариант през ледника под
Монте Пердидо, по нашия
път ни трябваха 3 дни, за да
се доберем до същата точка.
И тъй като се намирахме в
най-отдалеченото си място
от Гаварни, посоката ни вече
бе напълно определeна.
По маршрута G11 напредвахме бързо в долина, заобиколена от гигантски каменни
стражи, облечени в свежи
окраски от избиващата от тях
вода. Пенливи водопади на
различни нива даваха началото си от потайни пещери и
успокояваха своя буен ход в
сините води на реката, образувала огромен правоъгълен
криволичещ канал по своето течение надолу. Мястото
Fuen Blanca обединяваше
всичко това в радиус от неколкостотин метра. Разлят
водопад със същото име се
спускаше от високите скали,
а в подножието му видяхме
каменен заслон да се гуши
в храстовидна растителност.
По живописна долина през
няколко оформени тераси с
водопади гъвкаво се виеше
пътека към Collado de Goriz,
започваща от симпатично
мостче пред нас. Три часа
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по-късно от
Collado
de
Anisclo се изправихме
над
прорязващата
местността долина
Valle de Pineta (в превод може и Боровец) на 1200 метра под нас.
По отсрещните склонове
сипеите изглеждаха като
нежно кадифе в мек сив цвят.
Мощни върхове във всички
посоки гонеха висините.
Превала Neuf de Pinede
/5.jpg/
Слизането, макар и по добре оформена пътека, ни отне
доста време – първоначално
по стръмен каменист склон, а
после през горички (на места
малинови), скали и полянки.
Хижа Refugio de Pineta (на
1250 м н.в.), първата по пътя
ни с достъп чрез асфалтов
път, послужи за освежаване
с пресни напитки. Достигнали пределния праг на силите,
намерихме място за бивак.
За пореден път надхвърлихме минимума от
11 часа хо-

дене. Сутринта долината
по-надолу от нас бе запълнена от мъглива пухена
пелена. Върховете постепенно почервеняха от слънцето.
В продължение на час пред
нас се разбиваха водите на
очарователните
водопади
Cascada del Cinca.
Хубава панорама към долината и върхове от отсрещния масив скоро се отвори,
а по-късно и ледникът под
Mont Perdu грейна със своята
хубост. Задуха изключително
студен вятър, който метеороложката в групата определи
като ледников. Тренировките
от 5 дни насам дадоха резултат и изкачването от 1200 м
вече приличаше на освежителна сутрешна тренировка.
След превала Neuf de Pinede
(2466 м н.в.) и навлизането в
Cirque d’Estaube отново бяхме във Франция.
През последния ден тук, в
разполовен състав, с едната
кола стигнахме до язовира
Barrage d’Ossoue. Останалите планираха ден за почивка. Леките еднодневни
раници определиха темпото на ходене. За около 3
часа стигнахме до заслона
Bayssellance. Близо до върха
Petit Vignemale (3032 м) вече
се усещаше натрупаната от
седмицата умора. Красотите
тук, изглежда, нямаха край.
Без особено съжаление осъзнахме, че изкачването на
връх Grand Vignemale (3298
м) през ледника Ossoue бе
по силите ни за този еднодневен преход.
Като за финал мога категорично да кажа, че Пиренеите
надминаха безспорно нашите очаквания.
Виктор Гущеров,
Елисавета Пенева,
ТД „Славянка”

ветерани
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мичник за туризъм, но и за
професионални
дискусии,
обмяна на опит, обогатяване
на репортерския лексикон,
повишаване на туристическата квалификация и т.н.
Съпътстваха ги и две екскурзии извън страната – в Гърция и в Румъния – с много
емоции и богати впечатления.
Да казвам ли, че всичко това,
взето заедно, бе здравата
основа на истинското приятелство помежду ни! Че обогатяваше творческото ни его
и създаваше предп о с -
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Журналистите от постарата генерация, които
не разполагаха с компютри,
мобилни телефони, диктофони и пр. чудеса на днешната
медийна техника, разчитаха
на репортерския бележник
и химикалката в сблъсъка си
със събитието. И най-вече
на умението да пишат бързо и без затруднения и да
разчетат по-късно нервния
си и ужасно грозен почерк.
Владеещите стенографията
бяха истински щастливци в
това отношение, боравеха
без затруднения със сиглите
и свободните съкращения,
за да фиксират вярно и точно онова, на което са били
свидетели. И досега пазя
десетки тефтери, съхранили детайли от действителни
случки, различни имена,
мнения, любопитни факти,
интересни наблюдения и
т.н. Верни спътници в моето
репортерско битие, стоят си
сега затворени в чекмеджетата или натъпкани в кашони, жълтеят им неумолимо
страниците, но надникнеш
ли в тях, те сякаш оживяват.

Разлистването им буди приятни трепети, предизвиква
някаква особена носталгия
по миналото от типа „било
ли е, или не е било” и „как
бързо минава времето”.
Един от тези бележници ми
е твърде скъп, защото безспорно бръква „дълбоко в
душата”, както се казва в
такива случаи. В него добросъвестно съм съхранил
информация от поредицата
срещи на кореспондентите
и сътрудниците на в. „Ехо”
с неговата редколегия, на
които присъстваха и представители на централното
ръководство на БТС. Организираха се ежегодно на
различни места в страната,
предимно в туристически
обекти, и умело съчетаваха
деловата работа с полезния отдих сред природата.
Бяха своеобразен и полезен форум не само за отчет
на свършената работа по
списването и издаването на
вестника, за набелязване
на мерки за подобряване
на неговото качество като
единствения по рода си сед-

Продължение от стр 8-9
Вървим изправени. Не си позволяваме да лазим или да възседнем
гърба на опасния див „мустанг”,
какъвто през този ден несъмнено
представлява Кончето. Това е под
достойнството ни!
Не зная за кой път проклинам
ските, привързани върху раницата.
Под напора на вятъра те ме занасят
ту на едната, ту на другата страна.
Един страховит кръст, който пренасям през развилнялата се снежна
Голгота.
На отсрещната страна на Кончето се поздравяваме с успеха. Една
прегръдка без думи и възклицания,
но с много радост и въодушевление от преживяното и достигнатото
в противоборство с умората, с природните стихии и опасности.
Изпиването на поредната чашка
от живителното питие отлагаме за
южната кота на вр. Кутела (2908 м
н.в.). До него стигаме сравнително
леко. Поне така ни се струва, защото какви по-големи трудности може
да ни поднесе този скален ръб в
сравнение с вече преживяното. Часът е тринадесет. Движим се по самия перваз на зееща под нас бездна, дълбока неколкостотин метра.
Малко след втората кота на върха
навлизаме в зона с притихнал вятър. Да тръгнем към връх Вихрен
едва ли е разумно. Не сме сигурни
дали нашите приятели са излезли
според първоначалната ни уговорка, за да ни подсигурят малко помощ при слизането от върха. През
всичките дни времето беше лошо
и те биха могли да предположат,
че сме се отказали да осъществим
замисления преход по този опасен
маршрут.
Освен да изкачим върха, другата
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... Отварям бележника. Първата от тези традиционни
срещи бе на 10 май 1969г.,
в хижата на завод „В. Коларов” на Витоша, втората – на
31 октомври 1970 г., в ЦПШ
„Мальовица”, третата – на
20 ноември 1971 г. в комплекс „Щастливеца”, после
във Велинград, пак в х. „В.
Коларов”, в средногорския
комплекс Бунтовна, в Чепеларе...
22-рата, последната,
която съм

най-напред?!
Димитър Бочев от Враца, Георги Ников от Шумен, Илия
Зоински от Пазарджик, Васил Дочев от Перник, Георги
Чорчопов от Стара Загора,
Милчо Стойчев от Габрово,
Никола Гигов и Георги Узунов от Смолян, Димо Трудолюбов от Ямбол, Ангел Павлов от Разград, Валентин Чернев от
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тавки за успешни изяви в бъдеще. Да
изтъквам ли неоценимата
подкрепа, която получавахме от редакционния колектив в лицето на главния
редактор Кирил Станимиров
и неговия заместник Васил Петров, на редакторите
Иванка Генова, Занко Димитров, Христо Пейчев, Любомир Григоров, Любомир
Томов...

записал, е
на 21 ноември 1992 г.
в творческата база на СБЖ
в Банкя. Двадесет и две събирания в 22 незабравими
години от историята на нашия любим вестник, време,
през което всеки от нас, кореспондентите, се стараеше
да бъде колкото се може
по-често на страниците му
с актуален материал, с точни преценки, с интересни
виждания за развитието на
туристическото
движение
у нас. Че кого да споменеш

Богомил Вълов, Розалин
Костов, Филип Аврамов...
Трудно бих могъл да изредя
всички, нека ми е простено.
Истинско
интелектуално
богатство бе общуването с
майстори на художественото слово като Боян Болгар,
Стефан Станчев,
Л а -

Силистра, Жеко Станев
от Варна, Сеид Керимов от
Кърджали, Борис Христов от
Благоевград... Колеги, достойни да бъдат записани в
златната книга на редакцията, хора с извисено родолюбие, страстни пропагандатори на Алековия идеал,
последователни природозащитници. Ами утвърдените
автори, специалисти в своята научна и професионална
област, от които научавахме
толкова много? Светослав
Колев, Петър Берон, Живко
Радучев, Мартин Гловня,
Руен Крумов, Тодор Ненов,

Ние, кореспондентите

възможност е да слезем в Казана,
но това е практически невъзможно.
Наклонът, особено в долната част
на стените, които го обграждат, е
толкова голям, че „откачването” е
сигурно. Затова предлагам да се
спуснем по дългия южен склон на
върха, който спира в Малкия Казан. По този склон няма падове,
нито дълбоко оформено дере. Той е
само широко отворена хлътчина.

обикалянето на това препятствие
ни предпази от друга, по-голяма
опасност – една втора лавина, но
нека не споменаваме за неща, които не са се случили. Почти равното
дъно на „Казанчето” е около двеста
метра. Умората, дълбокият сняг и
промяната на терена може би са
причината, която ни принуждава да
изминем това кратко разстояние за
половин час. Ходейки по равното,

Хижата е вече близо. Започваме
да викаме с пълен глас – толкова,
колкото ни е останал, – но никой не
отговаря. Дори ехото се е запиляло
нанякъде. Къде ли са приятелите
ни, защо не отговарят? Мислим си,
че са вътре в хижата и затова не
могат да ни чуят.
Продължаваме слизането и след
малко сме вече на равното сред
редките вековни мури. Стигаме хи-

Характерът на терена и пухкавият сняг ни налагат начина на
слизане. Привързваме се така, че
да използваме цялата дължина на
въжето. Сваляме котките и започваме слизането, придържайки се
близо един до друг. Влачим крака
при всяка стъпка, за да събираме
колкото е възможно повече сняг
пред себе си, който да ни спира
при стръмнината. Слизаме бавно. Забелязваме, че наклонът се
увеличава, а снегът започва да се
свлича сам и образува лавина. Тя
ни очиства пътя и до известна степен облекчава по-нататъшното ни
придвижване, но ние продължаваме да се спускаме, използвайки
отработената вече „схема”. Покъсно продължаваме спускането с
пикелите на рамас. Долу, в „Казанчето”, се натъкваме на планина от
сняг, струпан от образувалата се
при слизането ни лавина. Налага
се да заобиколим. Може би за-

ускорено си мислим: „Такъв терен
не е за нас!”
Часът е вече четиринадесет, когато започваме да се спускаме по
тясното и стръмно Мечо дере. Все
още сме в свръзка, но вниманието
ни е значително отслабено. Вървим на неголямо разстояние един
от друг и просто сме забравили за
въжето, което се влачи след нас.
Минаваме от двете страни на една
голяма мура и – стоп!
Въжето остана зад мурата, а ние
бяхме я отминали. Тогава Пината
направи приятелски жест – нали
бях по-възрастният, - изкачи 14-15
метра нагоре и заобиколи дървото,
за да можем да продължим пътя
си. Не посмяхме дори за момент да
нарушим свръзката и да изтеглим
въжето от един свободен край. Теренът е стръмен, а снегът – пухкав
– идеални условия за лавина.
Наблизо е пещерата Хана. Отбиваме се към нея за кратка почивка.

жата. Няколко недоизгорели все
още топли главни, изхвърлени на
снега пред нея, ни показват, че съвсем доскоро тук е имало хора. Дирите, оставени от ските, също не са
покрити със сняг, а вчера валя. По
всичко личи, че нашите приятели
са си тръгнали едва днес. Стана ни
мъчно, че не са ни дочакали. Ключът от хижата е окачен над вратата. Значи, все пак са допускали, че
има някаква вероятност да дойдем
и имаме нужда от него. Влизаме
вътре. Обстановката е ужасна. В
една от стаите са струпани номерирани жълти табелки. В другата са разхвърляни няколко табла
шперплат – явно предназначен да
създава „комфорт” за спане. Други
„удобства” не откриваме. Взимаме
две номерирани табелки - № 13 и
№ 31 – за късмет и доказателство,
че сме били в хижата. Прибираме
в раниците котките, въжето и пикелите и слагаме ските. Нищо не ни

Момчетата от 30-те
на миналия век

мар,
Ясен
Антов,
Иван Коларов, Алфред Керимидаров... За съжаление,
много от тези люде вече не
са между живите, но дирята,
която те оставиха в нашия
туристически печат, ще остане винаги ясна и чиста.
Щастие за мен, че съм техен
съвременник, че заедно –
всеки със своя принос – сме
участвали в едно благородно дело!
Половин век „Ехо”! Удивителен факт, радващо и гордо явление в българската
журналистика, всепризнато
завоевание на БТС. Въпреки моментите на колебание
и кризи, на обективни трудности и субективни недоразумения, нашият вестник
продължава да радва своите читатели, да бъде другар
и съветник на туристите от
всички възрасти, да воюва
за истината и да отстоява
вярата в днешния и утрешния ден на нашето туристическо движение, безусловно
предан на девиза „Опознай
Родината, за да я обикнеш”!
Благодаря ти, „Ехо”, за
всичко, което безкористно си ми дал, дълбоко
признателен съм, че имах
възможност да участвам,
макар и скромно, в твоето
списване през 40 от тези
50 години, може би найкрасивите и романтични
в журналистическата ми
практика. И твърдо вярвам
в твоето бъдеще, защото
си ни необходим!
Христо Димов,
Русе

затруднява по пътя до Банско. Използваме оставените дири от ските
на приятелите ни в дълбокия сняг и
сваляме своите ски едва при влизането в града.
От първите срещнати познати научаваме, че приятелите ни са заминали за София преди не повече от
час. За нас само казали, че може
би ще се опитаме да минем през
Кончето.
Новината за нашия преход бързо се разнася из града. Ставаме
център на внимание сред познати
и планинари. Заваляват поздравления. Набързо някакво агне се
оказва виновно за нещо и затова е
опечено. Стоим и говорим до късно
през нощта. Обсъждаме проблемите за това, как гр. Банско може
да се превърне във важен алпийски център. Разказват се много интересни случки и преживявания из
планината.
На сутринта ни събужда ярко
зимно слънце. Просто да се пръснеш от яд! Пирин се извисява над
града в кристално чисто небе.
Няма нито едно облаче. Планината гордо демонстрира великолепието и съвършенството на своите
величествени форми. Тогава си
помислих: „Пирин е не само една
красива планина. Тя е модел за
планинска красота!”
Тръгваме си със съжаление, но и
с твърдото обещание, че ще се връщаме отново и отново в чертозите
на този величествен храм на красотата и силните преживявания.
В София, в Клуба на българските
алпинисти, докладваме за направения от нас преход – премиера.
Приемаме поздравления и кроим
планове за нови дръзки начинания
по планините.

Февруари 2009 г.

Нели Дечева
В слънчевата
есен на 1968
г. влязох с несръчни в ръцете стихове в
редакцията на
в. “Ехо”. Тогава
тя се помещаваше в красивата сграда на
„Земеделско
знаме”, на ул.
„Янко Забунов”.
Бях сърдечно
посрещната от
млада жена с
красиви и топли
сини очи – счетоводителката
Таня Константинова. Станах
сътрудничка на
вестника.
Но
тъй като редом
със следването си бях сътрудник и
секретар на поета Ламар, изпитвах притеснение да не би заради
общата ни работа стиховете да
бъдат одобрени от него като основател и пръв главен редактор на в.
“Ехо”. Ламар бе несменяем член
на редколегията и консултант по
въпросите на поезията. Затова
рядко предлагах стихове, и то
само, ако чичо Ламар ме подсети.
А иначе от редакцията го търсеха,
носеха папки с материали, той посещаваше заседанията на редколегията...
През 1974 г. поетът си отиде от
този свят и за първата година от
смъртта му - 21 февруари занесох
свое стихотворение, написано за
него – „Тишина за Ламар”. Бях
приготвила за този ден и някои
неща за скромно възпоменание,
тъй като хората от „Ехо” му бяха
най-близки. От този ден нататък
бях съдбовно свързана с вестника. Печатах често стихове, есета,
пътеписи, интервюта и неусетно
свиквах и с редовните награди от
БТС и от вестника. Годините отминаваха, аз работех в друга редакция, но съдбата все пак си знаеше работата и пожела да вляза в
„Ехо” като колега на хората, които
ми бяха станали приятели и съмишленици в идеята да се опазва природата и се пропагандира
туризмът. Дългогодишният главен
редактор Кирил Станимиров,
човек не само добър професионалист, но и изключително жизнен и
с едно завидно чувство за хумор,
вече не беше между живите, макар и доста млад. Царство му небесно, много обичам този човек
за отношението му към нас, младите журналисти. Като скъп спомен пазя красивия сервиз дървени чашки от Руския център, който ми подариха двамата с Васил
Петров по случай дипломирането
ми в университета... Но да си дойда на думата. Вече беше назначен
нов главен редактор – Митко Борисов. Отиването ми в „Ехо” беше
някак необичайно. Първо – малко
недоразумение и колебание от
страна на новия шеф за поръчано
по-рано интервю с големия журналист и писател Веселин Йосифов, а след няколко дни
неочаквано интервюто бе
публикувано и последва
покана за разговор от
страна на др. Борисов.
Така постъпих на работа в обичания от мен
вестник. Редакцията
вече се бе преместила на ул. „Сердика” 2,
точно срещу сградата на бившия ЦК на
БКП. Не беше трудно
начало, както се случва обикновено, когато
човек си смени работата. Бях запозната със
спецификата на вестника, познавах колегите си,
обичах журналистическата работа, и то точно с тази
проблематика. А и самите колеги ме посрещнаха радушно,
те като туристи и природолюбители бяха по-нестандартни, недреб-

гласовте ви чуваме
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нави. При това мъжкият състав моето отиване там. Виждам ги в развали настроението му за цял е никак проста рачислено превъзхождаше дамския. стаята на Ваня, Занко и Любчо ден. Една от неговите страсти, бота, организиранеДвете с Ваня Генова бяхме заве- Григоров, в оживен разговор с освен общуването с планината, то и осъществяването
дущи отдели, както и всеки коле- гости и сътрудници – ветерани беше и участието му в Планин- на подобно издание в
га завеждаше определен отдел. на туризма, алпинисти, изтъкна- ската спасителна служба, заедно ония години беше трудОтделът, който Ваня списваше от ти писатели, други хора на изку- с любимото му куче, за което по- на работа. Разбира се, че
десетилетия, беше Международ- ството. Или пък след обсъждане лагаше големи грижи. С това куче основно заслугата е на главният, най-интересният отдел, най- на новоизлезлия брой излизат и замина за Армения след голямото ния редактор Борисов и на
интересните четива от световния някои бързо запалват цигара. Не- земетресение. Самият той вече зам.-главния Васил Петров.
алпинизъм и спелеология. Глав- веднъж се е случвало да се окажа не беше в цветущо здраве, имаше По това време и Иван Коняно заради този отдел вестникът неочаквано на някое тържество и проблеми със сърцето, но счита- ров за не много дълъг период бе
се разграбваше като топъл хляб по случай рожден ден или друго ше, че човек като него, опитен в зам.-главен редактор. Издадохме
рано сутринта всеки петък срещу събитие. Тогава всички са се съ- тази област, трябва да бъде там, няколко цветни броя. Радвахме се
скромната сума от 6 ст. Пак глав- брали около масичката в кабине- където имат нужда от помощта на всеки новоизлязъл брой като
но заради интересните четива та на началниците. Тя е отрупана му. С приятеля си Христо Пейчев деца на нова играчка. Неописуем
вестникът имаше 25 хиляди або- с лакомства и питиета, но всички дружеха по мъжки, допълваха се, възторг. Светът се движеше напред и заедно с него и ние с
нати в републиките
нашия любим и неповторим
на бившия Съветски
вестник! Шефът Борисов бе
съюз, както и в САЩ и
разбран, уравновесен, индруги страни на света.
телигентен човек. И сигурЗа съжаление с Ваня
но всички трудности, които
работихме по-малко
дойдоха от прехода, щяха
от една година, защода се преодолеят, ако от
то тя реши да се посразни високоетажни места
вети на първородния
не спираха да изпращат във
си внук Любчо, който
вестника хора -журналисти,
тръгваше на училище.
машинописки, секретарки.
Подходящият човек,
Като прибавим и колегите
който я замести, се
от сп. „Турист”, които дойдооказа не друг, а дълха след смъртта на главния
гогодишният сътрудредактор Христо Георгиев,
ник на отдела й Пестанахме дядовата ръкатър Атанасов, млад
вичка – по двама на бюро, в
журналист, алпинист,
две работни стаички. Освен
знаещ
проблемите
че при такова стълпотворена изданието, влание от хора, от състава на
деещ чужди езици.
редакцията и сътрудници,
Познавах
работата
с които в. „Ехо” винаги се е
на Занко Димитров,
гордял, защото половината
тъй като основно на
от материалите бяха на конеговия отдел – „Агиреспонденти и сътрудници.
тация, пропаганда и
Не можеше да се разминем
култура”,
сътруднии работим, дойдоха и се насчех. Пишеше убедено
лагваха с всеки изминал ден
и страстно, особено
и проблеми от новото битие
по исторически въна българина във време на
проси и ако случайно
преход. Магазините празни,
някоя негова тема не
парите се обезценяват, несе покриеше с тезисигурност отвсякъде. В тате и заключението
къв един умопомрачителен
на историци и археомомент (поне за мене беше
лози, той направо се
такъв), сътворихме една глупоболяваше. Месеци
пост, почти колективна, с
след постъпването ми
която обидихме шефа си и
в „Ехо” Занко Димиестествено, останахме без
тров обяви, че желае
главен редактор. До края
да се пенсионира, и
на живота си ще имам угрисе оттегли, повече не
зения към този прекрасен
ни посети, не ни съчовек и началник. А колко
трудничеше. За мен
тежко понесе това събитие
остана една загадка,
основният двигател, моторът
защо той изведнъж
на редакцията, зам.-главнини забрави. Затова
ят редактор Васил Петров –
пък най-възрастният,
това не бих могла да разкакойто преди работежа с малко думи. Той беше
ше в същия отдел коректен човек с всички, с
Йордан Веселинов,
които работеше, и тази наша
доскоро изкачваше
постъпка беше в разрез с
петте етажа, въпреки
неговите принципи и морал.
ускорения ритъм на
След тежка и мъчителна дусърцето си. Бай Йоршевна борба той се реши на
дан запомнихме като
компромис, какъвто навярно
един слънчев човек,
рядко е правил в предишен
въпреки товара на
Звезден миг за “Ехо“ с гост Тур Хейердал (изправилият се); Първият в ляво главен редактор етап от живота си.
преживяното през гоКирил Станимиров
Продължава на стр. 14
дините.
Сега, от далечината
на времето, когато мисля за прия- са се заслушали в историята, коя- може би съпругите и децата
телите от редакцията на вестника, то разказва Любомир Томов, фо- им също общуваха помежси спомням
екипа
от- тографа на вестника. Той имаше ду си. В началото работех в
пред и и звание художник-фотограф, на стаята на Пейчев и Томов.
което не обръщаше никакво зна- В малката ни стаичка рядко
чение. Е, какво от това – по умен, влизаше слънце, но атмоспо-богат и по-млад ли ще ста- ферата беше уютна.
на?! Та както са притихнали и
Митко Борисов дойде като
заслушани в изпълнението главен редактор от друга
на Любчо, в един момент сфера, дълги години е бил
експлозия сякаш избух- откъснат от журналистиката,
ва, такъв смях се откърт- с която е започнал трудовава, че стълбите аха и те та си биография в най-пресда се разклатят. Такъв тижния за онова време вестненадминат майстор ник – „Работническо дело”.
на смешни истории За човек, който е бил дълго
беше той. Ламар време откъснат от основнамного обичаше Лю- та си професия, е учудващо
бчо и единствено за как бързо влезе в същинанего казваше: „Ху- та на проблемите както във
бавия Любо”. Любо вестника, така и на турисТомов беше много ин- тическото движение, които
тересна личност и бих бяха първа грижа на БТС.
казала – дори малко Беше много ентусиазиран да
особняк. Както се пре- подобри вестника, въпреки
въплъщаваше
артис- че изданието винаги е било
тично в историите, които добро и интересно. Показа
разказваше, така обаче безпогрешен усет за новипрез повечето време беше те технологии, към модерзамислен и малко тъжен, ното издаване и всъщност
не беше от най-приказливите. той беше човекът, който се
Беше лесно раним, една случка в престраши и направи цветен
Една от закачките на : ”Ехо”
Снимка: К. Поптодоров
трамвая или магазина можеше да вестник. Това, разбира се, не

Ние от
„Ехо” през
годините
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от извора

С Алеко в
Погановския
манастир

Мисля, че
беше
през
1895 г. Бях
учител в Цариброд. Един ден
през пролетта ни
съобщиха, че голяма група туристи ще
пристигнат от София, за
да отидат в Погановския
манастир (днес е в Сърбия).
Приготвихме се и ние, няколко души, да ги придружим.
Тренът пристигна вечерта
късно. Повечето отидоха да
спят в карантинните бараки.
Рано сутринта трима–четирима другари тръгнахме вкупом. Бяхме доста голяма дружина. През
с. Желюша групата започна да се
двоуми откъде да тръгне. Аз, понеже бях отивал до с. Власи като
асистент за изпити в това село,
знаех пътя дотам и станах водач.
Тръгнахме на юг през с. Желюша
и се заизкачвахме по една тясна
стръмна пътека. Посочиха ми между групата Алеко – автора на Бай
Ганю. Аз нямах смелостта да се за
позная с него по-отблизо, но понеже ме интересуваше, наблюдавах
го внимателно.
С естествената си веселост, с
приятната си външност, с оживения свой разговор, той привличаше много от дружината да се движат около него. Другите господа
от неговата група сега не мога да
си спомня, но неговият лик се е
запечатал в паметта ми доста добре и сега като да се мярка пред
очите ми. Той беше среден ръст,
малко пълничък, с къса руса заострена брадичка, много приятна
външност, очи сини и живи, които
постоянно се взираха в околностите и показалецът му отправяше
погледа на групата върху разни
неща. Облеклото му беше доста

пригодно за пътуване: обувки с
гети и добре подковани, ноганиците на панталоните, прибрани в тях.
Палтото и шапката също удобни
за път. Носеше и една необелена
гега, другите повечето от групата
бяхме тръгнали с обикновеното си
облекло.
Когато се изкачихме на гребена зад с. Желюша, откъдето се
открива гледка към Погановския
манастир, Алеко спря цялата група на по-дълга почивка и обърна
вниманието на всички ни върху
красивата гледка към долината на
р. Ерма. Зад една малка котловина
с обработени ниви и много дървета се показва с. Власи, кацнало на
малка наклонена равнинка над р.
Ерма. А на юг се виждат отвесните
канари на Ждрелото.
Изкачихме се в с. Власи. Алеко
обърна вниманието ни на носията.
Тръгнахме нагоре. Той завика на
младежите – не бързайте, момчета, да не погрешиме пътеката за
манастира. Има време. Ще стигнем
скоро. Над селото пътеката тръгна
из млада дъбова гора на юг. След
около половин час се с пуснахме
в Погановския манастир – скромно манастир, че с прямо Рилския

Топлото облекло
е на първо място по
необходимост за всеки
турист и планинар.
Уважаеми читатели на вестник
„Ехо”, драги туристи, колеги, БТС
има десетки хиляди организирани
членове, които бродят в планините
на България.
Ръководството на БТС, след проведени разисквания с туристическите дружества по места, подема
инициативата всички негови членове, които отдавна носят идеята
на Алеко в сърцата си, да покажат
своята принадлежност към БТС и
организираното туристическо движение чрез специално поръчани
дрехи за планина, които с гордост
да носят при преходите си из красивата ни Родина.
Възползвайки се от опита на
сходни планинарски организации
в Австрия, Германия, Чехия и др.,
а също така, изхождайки от традициите на туристическото движение
в България, ви предлагаме производството на наша българска фирма, която е утвърдена и на между-

народния пазар.
На първо време, можем да започнем с поръчка на универсалните
дамски и мъжки суитчери, окомплектовани с тениска, при следните цени и условия:
Дамски суитчер – шал-яка с
бродерия „Еделвайс” – 15,00 лв./
бр. Мъжки суитчер - шал-яка с
бродерия „Еделвайс” и допълнителен външен джоб - 18,00 лв./бр.
Тениска, черна, с печат знакът
на БТС – 4,00 лв./бр.
Всички цени са с включен ДДС.
Договорените цени са на база
голямата заявка, която организира
ръководството на БТС с цел поевтиняване на облеклото.
Заявките за закупуване на екипировката става във всяко туристическо дружество, член на БТС,
като се посочи съответният размер
и бройка, също и имената на лицата, направили заявката.

манастир.
На групи младежите насядаха на
разни места да се хранят. Алеко и
група от 5-6 души отидоха в двора,
оставиха си дрехите и шапките и
влязоха в църквата. Тук той за позна другарите си, които се бяха
заинтересували, с историята на
манастира. И после всички, като
чуха, че тази църквица е построена от български цар през Второто
българско царство, заинтересуваха се и отиваха и я разглеждаха
наново.
В този излет, благодарение на
Алеко, аз се научих да се взирам в
природата и да се възхищавам на
нейните красоти.
Н. С. Додов
Брой 1, 6 януари 1993 г.
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Уважаеми читатели, щатни и нещатни сътрудници
на в.”Ехо”,
Чест и радост е за мен да ви приветствам найсърдечно от името на стотиците планински
спасители в нашата страна с 50-годишнината от
издаване на бр.1 на в.”Ехо”.
Не може да не бъде повод за радост
съществуването на в.”Ехо” пет десетилетия,
въпреки трудностите и превратностите на
всекидневието. Далеч по-претенциозни заглавия не са
могли да се похвалят с такова дълголетие. Не може да
не бъде повод за гордост високият професионализъм
в списването му от брой 1 до сега. В. „Ехо” винаги е
бил настолен вестник на планинския спасител. Бихме
се радвали, ако нашият опит чрез страниците на
вестника стане и ваш, за да имате по-малко нужда от
нас.
Желая на всички ви много бодрост и сили, много
успехи и дръзновение по пътищата на света, защото,
както е отговорил мъдрият Конфуций на въпроса
на учениците си „Каква е целта на пътуването ни,
учителю?” – Пътят е целта. Безопасният път на
осъзнатите рискове.

Проф. д-р Витан Влахов,
дмн, Председател на Планинската
спасителна служба при БЧК,
член на редакционния съвет на в.”Ехо”

Ние от „Ехо”
през годините
Продъжение от стр 13
Въпреки уважението си към главния редактор, се
застъпи за нас пред БТС, пред ръководството. Защото иначе много то нас, лудналите от еуфорията след
Десети ноември, щяхме да бъдем уволнени. Горчив
урок не само за нас, така беше в цяла България. Но
да се върна на събитията. Останахме в безтегловност
и кой знае какво щеше да стане, ако все пак съдбата
не се смили. Изпратили са делегация при изтъкнатия
интелектуалец, журналист, писател и пътешественик
Ясен Антов да го убеждават да ни оглави. След няколко срещи и преговори той се съгласява и така отново сме с локомотив. Ясен Антов познавах и лично,
но преди всичко като автор на книги, публикувани в
„Ехо” и „Стършел”, където дълги години беше зам.главен редактор, от участието му в дискусии и разговори по националната телевизия. Беше и си остава
известна личност, с много активно отношение към
същността на „Ехо”. Разностранна и интересна личност, роден словотворец, невероятен събеседник, той
винаги търсеше новото, провокативното, нестандартното. От него като журналист научих много. Както се
казва – той беше точният човек за това издание. Но
може би моментът, в което ни оглави, не беше найточният. Времето продължаваше да бъде кризисно
и неясно. Вестникът, макар и още по-модернизиран,
вече трябваше да се конкурира с нови и различни
издания. Вече не беше печеливш, както десетилетия
преди това. Предстояха съкращения, някои колеги
побързаха да си намерят работа и да напуснат, такива бяха Христо Пейчев, Гошко Попов, най-младият ни
колега и др. Други бяха съкратени или пенсионирани
и така редакцията се разреди и дори обезлюди. Обичах и обичам вестника, с който съм толкова свързана,
но не исках да доживея края си – да бъда съкратена,
и отидох на работа в новия и примамващ с тематиката и проблематиката си вестник „Македония”. Така
след общо 24 години сътрудничество, работа - 6 г., се
разделих с вестник „Ехо” – вестника на живота ми.
Не от липса на уважение към Васил Петров оставих
за него последните редове. Васко беше необикновена личност, а и за тях трудно се пише. Всеки от нас,
работили с Васко, може да разкаже за него като човек, журналист, началник, турист и планинар, родолюбец, автор на книги за туристическото движение,
пътеписи за България, справочници и пр., и пр. Рядко
се ражда такъв човек! Ясен Антов го беше нарекъл
ренесансова личност. И това е много точно, но не
знам дали е достатъчно. Трудно може да се поберат в
една човешка личност толкова много ценности – преданост и всеотдайност към работата, горене, лоялност, перфектност, голяма и всестранна начетеност
във всички области на човешкото познание и култура. Организиран до съвършенство, владеещ механизмите в работата до детайл, той довеждаше всичко
до възможния перфектен завършек. С нас, подчинените му, беше строг до суровост. Но и със сърце, отворено за добротата. Той е човекът, който ни направи
журналисти, става дума за по-младите. Обичаше да

отглежда таланти. Изискваше много, защото и много даваше. Любопитно е, че въпреки уважението си
към него, благодарността си като към учител, ние изпитвахме и мъничко страх. Никога не се знаеше кога
ще те привика и срази с две-три изречения за нещо,
което не си свършил както трябва, докато Кире (Станимиров) въобще не мъмреше, Борисов пък кротко
гълчеше. Заради такива като Васил Петров навярно
се е пръкнал изразът: „Ако няма заместник, няма да
има вестник.” Но за него съществуваше и друго определение – „Човекът вестник” като „Човекът оркестър”. Та в редакцията всъщност, ако нещо по-мащабно би се приело без участието на Васил Петров, то
значи, че ще завърши безуспешно. Нищо не можеше
да се осъществи без него по отношение на списването, отпечатването, а и разпространението на вестника. Но и всичко друго, като ежегодните срещи на
колектива на вестника с кореспондентите и сътрудниците, конкурсите за пътепис „Отечество любезно,
как хубаво си ти” и др. инициативи бяха изпипани до
подробности от него. В биографията на вестника със
златни букви е изписано името на Васил Петров като
ненадминат организатор на честването на 25-годишния юбилей през 1984 г. По думите на колегите от
предишния екип, в който и аз имах честта да работя,
без колебание мога да кажа, че Васил Петров е гениален организатор. Думите не са казани случайно.
Юбилеят на вестника се превърна в своеобразен национален празник. Заради художествената програма
и перфектната организация, зала 1 на НДК бе препълнена с празнично облечени хора. От най-млади
и деца, до беловласи, свързали живота си с туризма
или просто природолюбители и патриоти. Желаещите да влязат, наслаждавайки се на хор „Планинарска
песен”, дирижиран лично от маестро Филип Аврамов! Този внушителен празник още озарява очите
и стопля сърцата на хората, имали щастието да го
съпреживеят в далечната 1984. Докато ни има всички, които сме били облагодетелствани от съдбата да
работим, да бъдем дори палета край нашия зам.-главен, докато съществува в. „Ехо”, докато има туризъм
в България и БТС, името на Васил Петров ще бъде
живо, а сърцата ни ще туптят с неговата безмерна
обич към България, към нейната героична история
и с ненадмината природна красота. Поклон, дълбок
поклон към Васил Петров!
Не бих могла в един материал да пресъздам всички ония щастливи мигове, които сме изпитали във
вестника, от успехите на нашите алпинисти по найстраховитите и безумно негостоприемни планински
върхове в света, страданията и скръбта по загинали алпинисти или най- редови туристи. Или дори за
ония човешки радости, присъщи на всички земни
хора, като появата на бял свят на дечица на колеги,
щастливо завършили пътешествия, появата на авторски книги от екипа или от сътрудници, срещи с хора,
чието присъствие в живота на България би било чест
за всяка страна, за културата на Европа и дори на
света.

справочник
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Под щастлива
Луна ли си роден?
Астроехо

Допреди двайсетина години
никой не говореше за хороскопи
и още по-малко за влиянието им
върху съдбата и бизнеса на човека. А сега ние се влияем не само
от хороскопа, позоваващ се на
влиянието на Слънцето, но и на
азиатския, който има за символи,
дракони, животни.
Цикълът в азиатския календар
(независимо от това, дали е китайски, или японски) се състои от 12
години. Наименованието на животни следва неизменно в един и
същи порядък. Животното оказва
определено влияние за важни събития в живота на дадения човек
и дори понякога е стресиращо.
Например никой в Китай не иска
да ражда дете в годината на Коня,
говорят се страхотии как жените

предпочитат да направят аборт,
отколкото да рискуват.
И затова, разбира се, има легенда. Буда поканил животните
от своето царство, като дори им
обещал подаръци. Но дошли само
12 животни и на всяко от тях Буда
нарекъл годината. За Изтока влиянието на тези животни и тяхното
предсказание е толкова голямо, че
никой не предприема важна стъпка, като сватба, раждане, бизнес,
промяна в живота, без да е уверен, че това в хороскопа му вещае
успех. Например възприема се добре, че Обама е роден под знака
на Вола, значи с волска упоритост
ще се справя с програмата си на
американски президент.
Въобще, кажи ми кое животно
си според азиатския хороскоп, за

да ти кажа какъв си. 2009 година,
годината на Вола, се очертава
като година на работа, на волско
търпение, на упоритост и на липса
на всякакви напразни надежди и
фантазии. Волската година възнаграждава онези, които не се отказват по средата на пътя си, нито
пък се влияят от хорски приказки.
Много хора у нас имат такива качества и дано се умножават упоритите. Това не е година на късмета и на лесните печалби. Какво ли
ще правят лентяите у нас, които
са доста на брой?
Предишната година беше годината на Плъха, през 2007 година
шества Прасето, което през 2009
година ще подобри значително
бизнеса си, но ще е заобиколено с доста несигурни и неискрени

хора. От тях трябва не само да се
пази, но и да ги разкара от пътя
си. 2005 година, годината на Петела според азиатския календар,
продължава и през годината на
Вола да бъде доста обещаваща с
осъществяване на по-далечно заложени проекти. Маймуната, която е шествала през 2004 година, и
сега ще продължи да се проявява
с положителни качества. Маймуните трябва добре да заложат на
позитивното си начало, за да не
пропуснат добрите си шансове.
Ако срещнете по пътя си някой,
роден под знака на Вола, бъдете
сигурни, че те са консервативни,
но с много волско търпение ще се
реализират като лидери. Така че
дръжте се близо до тях.
Наталия Величкова

Речник: Аола, Ло, Кии, Кике, Риан, Роа, Роанок, Усури.

КРЪСТОСЛОВИЦА
ВОДОРАВНО: 1. Връх в Мусаленския дял на Рила. 14. По-голяма сестра. 18. Едноклетъчен организъм. 19. Паричната единица
на европейския съюз. 20. Японска
естрадна певица, съпруга на Джон
Ленън. 21. Герой на Димитър Димов
от романа „Тютюн”. 22. Английска
политическа партия. 23. Светиня.
24. Герой на Фридрих фон Флотов
от операта „Марта”. 25. Роман от
Йоко Ота. 26. Бивш румънски футболист-национал.
27. Тракийско
племе, живяло по долината на река
Струма. 28. Унгарски химик, академик (1834-1908). 29. Връх в Пирин.
30. Най-високото езеро под връх
Мусала. 32. Героиня от филма на
САЩ – „Собствен избор”. 33. Футболен отбор от Прага. 35. Укрепен
замък в Краков. 37. Поема от Пламен Цонев. 40. Опера от Гаетано
Доницети. 43. Град в САЩ, щата
Индиана. 46. Планина в Германия.
48. Пособие за пушене. 50. Широколистно планинско дърво. 51. Марка немски фотообективи. 52. Силна
карта. 53. Роман от Казимеж Тетмайер. 54. Иглолистно дърво. 55.
Дървената част на пушка. 56. Наш
драматург – „Любовни булеварди”.
58. Мотостадион край Самоков. 59.
Пропелер. 60. Словесна загадка.
61. Наша попфолк певица. 62. Масури. 64. Древногръцки поет. 65.
Град в Испания. 67. Отровен бурен,
съдържащ беладона. 68. Точно календарно време. 69. Дървен съд
с едно дъно за зеле, вино и други.
71. Младежки пъпки. 73. Възможна
опасност. 75. Наш град. 77. Нации.

Загубихме
Георги Тановски
(1939-2009)
Отиде си от този свят човекът, за
когото природата бе светиня, а туризмът – смисъл на възвишената
човешка деятелност. Доказа го през
годините, когато посвети живота си
на благородното туристическо движение – като организатор и ръководител на проявите на любимото си
дружество „Приста”, като служител
на Българския туристически съюз и
предан следовник на Алековия завет „Опознай Родината, за да я обикнеш!”. И най-вече – като искрен

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА
ВОДОРАВНО: 1. Песоклива
вапа. 14. По-голяма сестра.
19. Амеба. 19. Евро. 20. Оно
(Йоко). 21. Лукан. 22. Виги. 23.
Тора. 24. Лионел. 25. „Ама”.
26. Ене (Александру). 27. Тини.
28. Тан (Карой). 29. Окаден.
30. Леденото езеро. 32. Тери
(Елен). 33 „Дукла”. 35. Вавел.
37. „Караман”. 40 „Елвира”. 43.
Роанок. 46. Кике. 48 Лула. 50.
Габър. 51. ТЕСАР. 52. Коз. 53.
„Ила”. 54. Мура. 55. Ложа. 56.
Цанев (Стефан). 58. „Ридо”. 59.
Перка. 60. Гатанка. 61. Ивана.
62. Цеви. 64. Риан. 65. Роа. 66.
Татул. 68. Дата. 69. Каца. 71.
Акне. 73. Риск. 75. Елена. 77.

Народи. 78. Клисура. 79. Волани. 80. Ловци. 81. „Искра”.
ОТВЕСНО: 1. Павел Делирадев. 2. Емине. 3. Сегед. 4.
Обители. 5. Катинар. 6. Леонов (Леонид). 7. Иврит. 8. Вратовръзка. 9. Аола. 10. Воин.
11. Аноне. 12. Понора. 13.
Алеко. 14. Кулата. 15. „Академик”. 16. Камера. 17. Анани.
31. Златоград. 34. Улулица.
36. Амбарица. 37. Кнежа. 38.
Ркацители. 39. Незвал (Витезслав). 41. Владетел. 42. Ааре.
44. Орландовци. 45. Оса. 46.
Кравари. 47. Коен. 49. Амо.
50. Гупи. 57. Натиск. 63. Вана.
64. Рани. 67. Усури. 69. Кан.
70. АРО. 72. Кии. 74. Кра. 76.
Ло.

В сайта на БТС - www.btsbg.org
можете да намерите информация за: стоте национални туристичес
ки обекта, телефони и адреси на туристически дружества и хижи;
клубове в състава на БТС и федерации; история, цели, нормативна
уредба и управленска структура на БТС.

Планинска спасителна служба
www.pss.bglInk.net
При нещастен случай дежурни телефони:
GSM:088 1470, 02 963 2000, Мобифон:048/1843
За справки или съвети: 088 1471

Вол – 1937, 1949, 1961,
1973, 1985, 1997, 2009
Тигър -1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998
Котка – 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999
Дракон – 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000
Змия – 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001
Кон – 1942, 1954, 1966,
1978, 1990,2002
Коза – 1943, 1955, 1967,
1979, 1991, 2003
Маймуна – 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004
Петел – 1946, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005
Куче – 1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006
Прасе – 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007
Плъх – 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008

78. Наш град. 79. Автомобилни кормила. 80. Авджии. 81. Стихотворение от Иван Вазов.
ОТВЕСНО: 1. Имената на наш
деятел на туристическото движение (1879-1957) – „Витоша”. 2. Наш
черноморски нос. 3. Град в Унгария.
4. Манастири. 5. Кофар, катанец. 6.
Руски летец-космонавт. 7. Говорим
еврейски език. 8. Аксесоар от мъжкото облекло, носен на врата. 9.
Град на остров Гуадалканал от групата на Соломоновите острови. 10.
Боец. 11. Комичен певчески ефект
– заеквайки, гъгнейки. 12. Наша
пещера. 13. Хижа на Витоша. 14.
Наш граничен пункт. 15. Студентски пещерен клуб. 16. Снимачен
апарат. 17. Герой на Боян Болгар от
романа „Син срещу баща”. 31. Наш
град. 34. Нощна граблива птица
от рода на совите. 36. Хижа в Троянския Балкан. 37. Наш град. 38.
Винен сорт грозде. 39. Чешки поет,
художник и композитоп (1900-1958)
– „Манон Леско”. 41. Върховен господар на една страна. 42. Река в
Швейцария. 44. Софийски квартал.
45. Хищно жилещо насекомо. 46.
Кравегледачи. 47. Герой на Димтър
Димов – „Тютюн”. 49. Наш сорт домати. 50. Декоративни акварумни
рибки. 57. Наблягане, давление.
63. Голям съд за къпане. 64. Язви.
67. Гранична река между Русия и
Китай. 69. Град във Франция, център на ежегоден кинофестивал. 70.
Марка румънски джипове. 72. Полустров на остров Хоншу-Япония.
74. Провлак в Индокитай. 76. Река
във Франция, приток на Гарона
Живко ДАНДАНОВ

и верен приятел на русенци, които
обичат планината и търсят нейната
близост.
Благодарни сме ти, че беше рамо
до рамо с нас в пътя ни към белите
върхове, признателни сме ти, че даде
всичко от себе си мечтата ни да бъдем високо горе да стане реалност.
Прощавай навеки, приятелю! Оставаш в сърцата ни и никога няма да
забравим това, което сътвори и даде
на всички нас, туристите.
Свеждаме глава
пред светлата ти памет!
От приятелите,
УС на ТД „Приста” – Русе, БТС
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Вестникът, който
устоя половин век,
който устоя и в найтрудните години,
вестникът, който
радваше своите почитатели,
даваше
полезна информация
и обогатяваше познанията ни за природни, исторически
и културни забележителности както
за нашата страна,
така и за чужбина,
вестникът,
който
печелеше и печели
все повече почитатели!
Да си пожелаем
пъстри
страници,
богата информация,
все повече млади читатели и огромен
интерес към любимия ни вестник.

Информационният център
на Българския туристически съюз винаги е работил
в тясно сътрудничество и
взаимодействие с колегите
от редакцията на вестника.
Във всеки брой вие намирате информация за нашите
предложения – за почивки,
екскурзии,
екскурзионни
летувания в страната и чужбина. Ето, и днес чрез любимия ви вестник ние ви каним
на:

инфо

Февруари 2009 г.

Да ни е честит
юбилеят на
в. „Ехо“!
МЕЖДУНАРОДНАТА
ТУРИСТИЧЕСКА
БОРСА - ВАКАНЦИЯ
2009
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ
НА КУЛТУРАТА
По традиция Информационният център на БТС
редовно участва в Международната туристическа
борса, която тази година
ще се проведе от 26 до
28 февруари в НДК. Там
туроператорски и турагентски фирми, хотели, общини
и туристическите информационни центрове към тях
представят своя туристически продукт, участват и фирми от чужбина: Гърция, Турция, Хърватия, Словения,
Австрия, Испания, Италия
и други.
На щанда на Информационния център на БТС ту-

ристическите дружества от
страната имат възможност
да предлагат и рекламират
своите обекти и услуги. Там
ще намерите и нашата рекламна брошура с новата
ни програма, нея можете да
откриете и в нашата интернет страница след 10 февруари. Както обикновено, на
щанда можете да закупите
и туристическа литература,
като: карти на планините
на България, пътеводители,
книжки и карти на Стоте
национални туристически
обекта, членски марки на
БТС, вестник „Ехо” и др.
Ето някои от нашите предложения за близките дати и
празнични периоди:
Охрид – Струга –
манастирът
„Св. Наум“ - Скопие
От 27 февруари до 2 март

2009 г. Изходен пункт:
София, 1-ви ден – отпътуване от София, нощен преход. 2-ри ден – пристигане
в Охрид – туристическа
обиколка на града. По желание разходка с корабче
по Охридското езеро. 3-ти
ден – екскурзия до Струга,
Билянинит извори. 4-ти ден
– отпътуване за Скопие.
Разглеждане на града и отпътуване за България.
Цена: 130 лв. Цената включва: 2 нощувки,
транспорт;
застраховка;
екскурзовод.
Балканска екзотика:
Будва – Дубровник –
Котор
От 27 февруари до 3 март
2009 г. Изходен пункт: София. 1-ви ден – отпътуване
от София, нощен преход
през Сърбия. 2-ри ден –

пристигане в Будва. Разходка из Стария град. Нощувка. 3-ти ден – отпътуване
за Дубровник. Разглеждане
на забележителностите. По
желание екскурзия с корабче. Нощувка. 4-ти ден
– разглеждане на Котор,
нощувка. 5-ти ден - отпътуване за България.
Цена: 370 лв. Цената
включва: 3 нощувки, 3 закуски, 3 вечери, транспорт,
застраховка, екскурзовод.
София – Букурещ –
Синая – Брашов
От 5 до 8 март. Изходен
пункт: София. 1-ви ден –
нощен преход до Букурещ.
2-ри ден – разглеждане на
забележителностите и отпътуване за Синая. Нощувка.
3-ти ден – посещение на замъка „Дракула”, отпътуване
за Брашов, разглеждане,

нощувка. 4-ти ден – отпътуване за България. Цена:
230 лв. Цената включва: 2
нощувки със закуски, застраховка, екскурзовод.
За тези, които предпочитат да прекарат почивните дни сред природата
в обектите на БТС, и за
любителите на ски спорта, ние ви препоръчваме
да побързате и да направите резервация за желания от вас обект в Инфоцентъра на БТС.
Ето и някои наши
предложения: Рила – УЦ
„Мальовица”, к-г Верила
– Сапарева баня; Пирин
– х-л „Панорама“ – Сандански, х. „Яне Сандански“, х. „Каменица“, х.
„Яворов“; Витоша – х.
„Бели брези“, х. „Алеко“,
х. „Момина скала“; Стара планина – х. „Ком“, х.
„Дерменка“, х. „Добрила“,
Родопите; х. „Смоленски
езера“, х. „Триградски
скали“, х-л „Кисловодск“
– Велинград, и още други
обекти, които може да изберете от нашата интернет
страница.
За контакти и
резервации:
Инфоцентър – БТС,
гр. София,
бул. „В. Левски“ 75
(подлез)
02 980 12 85,
0882966320, 0882966319
Тони Ушева,
Пенка Чернева

Ехо Фестивали

105 крави украсиха Мадрид
В петък, 16 януари, испанската столица осъмна с
необичайна украса - започна фестивалът, наречен Парад на кравите. По улици и
на най-големите площади
в Мадрид се бяха разположили скулптури на крави,
нарисувани от художниците,
проявили интерес към тази
инициатива, която не е чисто
испанска. Тя възниква още
преди десет години в швейцарската столица Цюрих и
досега Парад на кравите са

организирали редица от найголемите европейски столици. За осъществяването на
инициативата се включват
като спонсори банки, министерства, различни организации. Вестник “Ел
Паис” е дал помощта
си за кравата, декорирана с фрагменти от вестника. Тя е
идея на художничката Алисия Естефания.
Повече от удачна е
тази идея за студения

и мрачен януари, който тази
година е такъв и в испанската столица. Но испанците
умеят да създават ведрост и
в студените дни. А в надпре-

варата за по-оригинално оцветена крава художниците,
кандидатствали с проектите
си за спонсориране, са дали
свобода на въображението,
търсейки най-оригиналната
идея, която да типизира най-добре “мадридската”
крава.
Вестник
“Ел Паис”
посочва
като находка КраватаБикоборец,

чиито автори са семейството Пилар Оняте де Мора и
Младен Владимиров. Една
испанска художничка и един
българин, живеещ в Испания вече 18 години. Още
една тяхна крава краси сега
площад “Колумб” - тя е наречена “Флоринда” (Цветанка
или Цветелина), тя е цялата
в цветя, тържество на Лятото. Химн на Майката Природа е тази щедро триумфираща в цветна премяна крава.
Много и оригинални идеи
са намерили своята реализация в Парада на кравите.
Оригинални са и имената на
„моделите”: Олимпия, Автомат за мляко, Закусвалня,
Чупливка и т.н.
Ел Паис сочи като типична
за испанската столица и Кравата и Мечето (Мечето, което е символът на този град).
И още много находки имат
художниците, създали тази
макар и ефимерна красота,
изпълваща сега града, на
който и без друго не липсва
красота. Но очевидно испанците имат един дълбок афинитет към красотата, а може
би и към Природата. Малцина от минаващите граждани

Художниците Пилар и Младен

отминават равнодушно това
ново предизвикателство към
тях и туристите, които не
пропускат шанса да се снимат с някоя от кравите.
Два месеца ще останат на
определените им места тези
странни скулптури, след което спечелилите най-много
овации ще отидат на търг в
зала “Кристис”, а средствата
от продажбата им ще бъде
за благотворителни цели.
Мария Галишка,
Мадрид

