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Уважаеми читатели,
От януари до май т.г. на
два пъти поскъпна вестникарската хартия. Това
е и причината да увеличим продажната цена на
вестника на 1 лв.

20-и юбилеен празник на туристическата
песен „Прекрасна си, мила Родино!” - 2018
П

од мотото „Преклонение пред историческите,
културните и природните забележителности
на град Казанлък, казанлъшкия дивен край и
милата ни Татковина” премина 20-ият юбилеен празник на туристическата песен „Прекрасна си,
мила Родино!“, проведен в град Казанлък на 21 април
2018 г.
За 20-и пореден път многобройните гости от различните краища на Родината ни огласиха с песните и
вдъхновението си потъналия в белотата на цъфналите вишни град Казанлък. Две десетилетия песенният
празник под надслов „Прекрасна си, мила Родино!“, организиран съвместно с Община Казанлък, ТД „Орлово
гнездо“, ВК – Казанлък, ВГТП „Ехо“ и НЧ „Искра-1860“,
дава широта на родолюбивата и патриотична песен. За 20 години тази проява се утвърди като един
красив и стойностен празник, заемащ авторитетно
място в културния календар на град Казанлък. Красив
с красотата на песните, от които блика истинско
родолюбие, съчетано с неповторимото очарование
и прелест на българската природа. Стойностен – с
многообразието на елитни хорове от цялата страна.
Продължава на стр. 9

Боян Петров по пътя за Хималайската корона
В предмусонния сезон на 2018 година през април българският алпинист
Боян Петров тръгна към своя дързък
проект - 5 върха за 5 месеца. Неговата цел е да изкачи три осемхи-

лядника и два седемхилядника, общо
пет върха, като първо се отправи за
най-ниския връх Шиша Пангма (8027
м), който е и единственият от осемхилядниците изцяло в Тибет, с оглед

до 6 май 2018 г. да атакува и да се
прибере, след което се отправя към
властелина на висините - най-високия връх на Земята, върха на върховете, връх Еверест (8848 м) в Тибет.
Целта на тазгодишното постижение е освен изкачването на осемхилядниците към колекцията да бъдат
прибавени и два седемхилядника - Хан
Тенгри (7010 м), вторият по височина
и перлата на Тяншан, и най-високият
връх на планината Тян Шан връх Победа (7439 м). Между изкачванията
на осемхилядниците, за поддържане
на аклиматизацията през лятото и
допълване на колекцията му за почетното звание „Снежен барс” с изкачването на осемхилядника тюркоазеният Чо Ойю (8201 м), се изпълва
планът максимум за годината.
През тази пролет Боян планира да
изкачи двата осемхилядника, които
са част от проекта му „Българин на
14 х 8000“ и през есента още един
осемхилядник, общо три осемхилядника. При успех възможността за Хималайската корона от изкачени всички 14 осемхилядници на планетата
става все по-близо. За 2019 г. остава
изкачването на четвъртия Лхотце (8516 м). На пресконференцията
в Карол преди заминаването Боян
Петров каза: „За мен ще представляват интерес метрите над 8600
м надморска височина на Еверест,

защото над такава височина нагоре
не съм бил и ще бъде съсредоточено
цялото ми внимание там.”
Боян Петров е българският височинен алпинист с най-много досега
изкачени върхове над 8000 метра,
общо 10. През 2009 г. той изкачва
първия си осемхилядник Гашербрум I
(8068 м). През 2014 г. в рамките на 72
дни успешно атакува Канчендзьонга (8586 м), Броуд пик (8047 м) и К2
(8611 м), за първи път за няколко месеца изкачва три осемхилядника, тогава прави и световен рекорд - Броуд
пик и К2 само за 8 дни. През 2015 г.
е на Манаслу – 8163 м. През 2016 г.
за 86 дни Боян успя да изкачи отново
три осемхилядника: Анапурна - 8091
м, Макалу - 8485 м и Нанга Парбат 8126 м. През изминалата 2017 г. постигна още един пореден успешен
сезон с два изкачени осемхилядника
- Гашербрум II (8035 м) и Даулагири
(8167 м).
Текст и снимка:
Елисавета Първанова
До редакционното приключване
на броя на 11 май няма резултат
от спасителната акция по издирването на големия ни алпинист Боян
Петров.
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Ученически туризъм край морето
Т
ова е разказ за
един излет, за
един ден, изпълнен с предизвикателства, емоции и
нови познания, ден, в
който жаркото слънце
неотстъпно следваше
група ученици от петите класове - членове и
гости на клуб „Млад турист еколог“ в ОУ „Цар
Симеон I“ - гр. Варна, и
тяхната класна ръководителка Светлана Димитрова. Проявата се
осъществи на 29 април
и бе по проект „Твоят
час“ по идея на МОН.
По време на излета
учениците се обучаваха в усвояване на
туристически знания,
умения и създаване на
навици за здравословен
начин на живот като
неизменна потребност
на всекидневието. На
практика
приложиха
знанията си как се пакетира и подрежда раница. Вниманието им бе

насочено към повишаване на физическата им
дееспособност и екологична култура, а за осъ-

ществяване на системна
природозащитна
дейност бе необходимо
първо да се събуди лю-

бовта към заобикалящата природа.
Учениците преодоляха с много смях и закач-

ки пешеходния преход
от варненския квартал
„Галата” до хижа „Ветеран”, намираща се на
най-малката надморска
височина от всички туристически хижи в България - само 25 метра.
Мястото е едно от
любимите на варненци,
обичащи комбинацията
море–гора. За съжаление малко от тях знаят и използват добре
маркираната и приятна пътека, разкриваща незабравими гледки
към Варненския залив и
града, към безкрайната
морска шир и към буйната, свободно растяща
горска растителност.
В неспирни закачки,
снимки и чести почивки
неусетно децата стигнаха плажната ивица.
Прохладата на гората бе заменена от
чистия морски въздух и
горещ пясък. Учениците
с ентусиазъм се включиха в заплануваната

почистваща акция на
крайбрежната ивица в
близост до хижата, а
с още по-голям ентусиазъм събраха дърва и
участваха в реденето
на огъня – едно от поредните умения, което
придружаващият
ги
планински водач Атанас Щерев им преподаде.
Изпълненият с безкрайна динамика пролетен ден бе към края
си. С куп неповторими
впечатления петокласниците тръгнаха нагоре по изпъстрената
със слънчеви петна пътека. Отново заредени
с енергия и желание за
нови
предизвикателства и приключения,
те с мощно ехо казаха
довиждане на хижа „Ветеран”.
Светлана Димитрова,
учител по математика
в ОУ „Цар Симеон I“,
гр. Варна

Туристическата художествена самодейност в ТД
„Академик” - Русе
Идеята да се сформира туристически хор или вокална група датира от
годините, когато председател на ТД
„Академик” е проф. Димитър Велев.
По стечение на обстоятелствата
през 2003 г. група туристи ветерани
от Русе създават вокална група за
планинарски песни „Eделвайс” с ръководител Методий Хлебаров и художествен ръководител Ганка Ковачева.
Групата не разполага със свое помещение за репетиции, каквото дружество „Академик“ успява да осигури на
територията на РУ „А. Кънчев“.
По-късно, през 2005 г., групата официално придобива статут на колективен член на СТПД „Академик”.
През целия период на съществу-

ването си вокалната туристическа
група „Еделвайс” осъществява богата и разнообразна програма от изяви в национални песенни празници и
фестивали с международно участие,
концерти, чествания и др. Традиционни са участията на сцени в Горна
Оряховица, Самоков, Стара Загора,
Тетевен, Казанлък, в Русенския университет, в други селища в областта, страната и съседна Румъния.
Неотменно групата обогатява репертоара си с нови песни, представя
се много добре и печели сърцата на
публиката, за което свидетелстват
много грамоти, плакети, статуетки,
благодарствени писма и други награди.

In memoriam

На 29.04.2018 г. на 67 години почина Христо Томов Цилев – председател на ТД „Родопи” - Пловдив и председател на ТС „Чернатица”- Пловдив. Бивш член на Инспектората на БТС.
От дете закърмен с обичта към природата, той отдаде живота
си на планинарството. Активно работеше за авторитета на туристическото движение в гр. Пловдив и страната.

Поклон пред паметта му!
От БТС, ТС „Чернатица” и ТД „Родопи”

Велосипедисти въртяха
педалите на бревет от 400 км
Поредният бревет бе осъществен от „Аудакс Рандоньор
България”.
В него участваха велосипедисти аматьори от Румъния, Варна,
Сливен и Исперих. Те изминаха
разстоянието 400 км. Стартът
и финалът бе в Исперих. Колоездачите въртяха педалите по
маршрута Исперих – Разград
– Шумен – Силистра – Разград
– Исперих. Разстоянието участниците трябваше да изминат в
бревета максимум за 27 часа и те
се справиха успешно в изпитанието, въпреки топлото време. Сред
участниците беше 65-годишният ветеран Димитър Балански
от Исперих, който е председател
на Туристическо дружество „Димитровец” и се включва активно
в различни колопробези.
Ангел Николов,
гр. Исперих
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Поход до хижа „Свежен”

П

оредното мероприятие, организирано от Клуба
по
пешеходен
туризъм към Туристическо дружество „Орлово
гнездо“ - град Казанлък,
съвпадна с два светли
празника – Лазаровден
и Цветница. Походът
беше организиран на
31.03-01.04. 2018 г. до
хижа „Свежен” в Средна
гора.
25 туристи се събраха в ранната съботна
сутрин в град Казанлък
и с организиран превоз
стигнаха в покрайнините на село Турия. Времето беше обещаващо
добро и след кратки
указания, дадени ни от
нашия водач Цветан Панов, групата ни потегли
с бодра крачка и добро
настроение. Слънцето
постепенно изгря и ни
стопли, а с навлизането
в гората пред нас се появиха множество цъфнали минзухари. Групата
ни полека-лека се закичваше с росните цветчета, напълно в духа
на празника. Често спирахме за снимки, я пред
някоя поляна, я някой
да се покатери на някое
дърво. Зароди се шеговитата идея жените да си
хвърлят китките по течаща вода, както е традицията на Лазаровден.
Така, улисани и щастливи, стигнахме до връх
Братан, който е висок
1236 метра и е първенец
в Сърнена Средна гора.
Направихме си снимки, кратък обяд и бяхме
готови отново за път.
Следвайки добрата маркировка, стигнахме до
ловен заслон „Хайдута“.
Тук част от групата

се зарадва на бистрата и студена вода от
чешмичката, намираща
се наблизо и носеща същото име. Пътят беше
лесно проходим, макар и
кален на места. Но всички бяхме весели, нищо,
че често се чуваше
шеговитата
реплика:
„Стигнахме ли?“ И тази
планина си имаше своя
чар и, улисани, бяхме изкачили още един връх –
Чатал дърво. Посмяхме
се, че някои дори не разбраха за поредния изкачен връх.
Съвсем скоро пред нас
се появи и хижа „Свежен”, окъпана в пролетно слънце. Посрещнаха
ни и бъдещите пазачи
на хижата – две сладки

кучета. Тук групата ни
се увеличи с още няколко
човека, които бяха тръгнали по друг маршрут с
проучвателна цел. Пред
хижата се откриваше

прекрасна гледка към
Южна България и скоро голяма част от нас
се отпуснахме с чаша
кафе, приятни разговори, плетене на плитки, а
някои дори получиха кратък урок по връзване на
алпийски възли.
Вечерта всички се събрахме в столовата за
вечеря, а нашият водач
даде така очакваната
от всички статистика,
която и този път беше
съпроводена с много
шеги и смях. Бяхме изминали цели 22 километра,
а след обсъждане на деня
и похвали, вечерта продължи с много танци
и хорà. Забавата беше
дори изнесена отвън под
звездите и грейналата

луна. С настъпването
на полунощ пожелания
за много здраве, много
усмивки и много походи,
в които да ни води, получи нашият именник и

водач на похода.
На сутринта се събрахме за топло кафе
и чай и стегнахме раниците. В уговорения
час групата ни се събра

пред хижата за общата
ни снимка за спомен и
след едно дружно „Ехо“,
поехме към гара Калофер.
Усмихнати, вървяхме
и се надявахме обещаният ни от прогнозата
за времето дъжд да ни
подмине. Уви, природата си имаше свой план
и едва около час, след
като бяхме тръгнали,
заваля. Дъждът не успя
да ни изплаши, а дори
стана повод за нови закачки и шеги. От време
на време се чуваха възклицания, сигурен знак,
че някой отново беше
намерил „минно поле“ с
кал. Постепенно дъждът
спря и слънцето направи първите си опити да
напече. Около обяд направихме кратка почивка, близо до паметник
на две момчета от село
Свежен. Стара планина
вече беше пред нас, но
знаехме, че има още до

крайната ни цел. Пред
нас се виждаше и величественият връх Ботев, покрит все още с
бяла пелена. Любувайки
се на прекрасната гледка, ширнала се пред нас,
наближавахме края на
нашето приключение и
някои от нас вече смело
правеха планове за нови
такива.
Стигайки до гара Калофер, си отдъхнахме и
се качихме на автобуса,
който ни откара до родното ни градче – Казанлък. Докато пътувахме,
цареше мълчание, всеки
се наслаждаваше на частицата
спокойствие,
която беше взел от планината. А на раздяла си
пожелахме остатъка от
празника да е весел и да
не е далеч във времето
следващата ни дестинация, която ще ни събере
отново.
Славка Драганова

Ново ръководство на ТД „Момини двори“
В делови и конструктивен тон премина Общото отчетно-изборно
събрание на Туристическо дружество „Момини
двори“ – град Гоце Делчев.
Делегатите изслушаха
отчетния доклад за дейността на дружеството
през миналата година и
анализа на Управителния
съвет за периода 2013–
2017 година. Докладчикът – досегашният
председател на УС Ангел
Башов, подчерта, че нашето дружество е едно
от добрите в страната. То няма задължения,
всички данъци и такси
към държавата са изплатени. Развива се успешно, като изпълнява програмата на Общината за
социален туризъм – все
повече хора на различна
възраст и с различни възможности да се включват в походи и екскурзии,
за да укрепват своето
здраве и да обогатяват
впечатленията си от
природата и от историческите забележителности. Според докладчика,

похвална е дейността не
само на Клуба по пешеходен туризъм, но и тази
на Клуба за екстремни
спортове „Прилеп“, Клуба
на туристите ветерани
и Певческия хор при дружеството. Все по-добре
се развива и организираният ученически туризъм.
В доклада на Контролната комисия, с председател г-жа Антоанета
Пенкова, бе подчертано,
че бюджетът е изпълнен 94,5%. Направен е
ремонт със собстве-

ни сили, без наемане на
външни фирми.
По време на разискванията делегатите направиха рационални предложения. Д-р Мегданов
предложи членовете на
дружеството да участват по два дни годишно
в бригади за подобряване
на базата и почистване
на района около хижите,
както и за поддържане на
туристическите пътеки
до село Тешово, покрай
Лясковския връх и т.н.
Беше приета и идеята
да се възстанови пъте-

ката от площад „Македония“, покрай воденицата
до водопада, като й се
придаде вид на съвременна екопътека – с пейки и
беседки.
Делегатите на събранието единодушно гласуваха всички отчетни
материали и приеха бюджета за 2018 година.
Те одобриха насоките и
програмата за развитие
на дружеството през периода 2018-2022 година,
сред които най-важно е
засилването на природозащитната дейност,

подпомагането на ученическия туризъм, като
се привличат все повече
ученици в дружеството, масовизирането на
походите в страната и
чужбина. Специално внимание беше обърнато на
необходимостта от обучение в Учебен център
„Мальовица“ за подготовка на нови планински
водачи в дружеството
и учители - инструктори в училищата. Нужно е също да продължи
дейността на Клуба за
екстремни
спортове
„Прилеп“ за проучване на
пещери, все повече да се
развиват парапланеризмът и колотуризмът.
Трябва да продължи и
реконструкцията
на
туристическата база.
През 2022 година тържествено да се чества
100-годишнината на дружеството.
Важна точка от дневния ред на събранието
беше изборът на нов
председател и нов Управителен съвет. Без възражения за председател

беше избран Димитър
Балтаджиев – заместник-председател на Общинския съвет – Гоце
Делчев. Подмлади се ръководството и на Клуба
по пешеходен туризъм,
чийто председател стана активният турист
Богдан Ципаров.
В края на събранието
г-н Ангел Башов, председател на ТД „Момини
двори“ повече от 20 години, каза, че оставя
дружеството в добро
състояние, и спомена
най-важното, което е постигнал през годините.
А ето какво сподели новият председател в края
на събранието: „Изпитвам притеснение, защото знам каква отговорност поемам. Гласуваха
ми голямо доверие, но се
надявам, че с помощта
на стария председател и
на целия Управителен съвет ще се справя. А и общинското ръководство
винаги е съдействало за
каузата.“
Юлия Баймакова

4

май 2018 г.

123 години организиран туризъм

Непознато старопланинско кътче

В

събота сутринта на
14 април потеглихме
с микробус в посока с.
Веселиново,
област
Шумен. Целта – недотам известните водопади „Големият” и „Малкият скок” (по Брезовска река, която се влива в
река Камчия), пещерата „Сарая“ и местността Софрата.
Един час беше достатъчен да
стигнем до разклона. Поехме
по 8-километровия, но „трънлив” път – започната, но неосъществена мечта на бившия
президент Ж. Желев.
Вървяхме по груба настилка. Въпреки трудния терен не
се отказахме. Продължихме
по натрошените камъни, докато пред нас се разкри малка табелка, сочеща стръмна
пътека. Не беше никак лесно,
но гледката, която се разкри
пред нас, ни завладя.
Величественият
водопад
„Големият скок” с височина
50 метра, огрян от слънцето
като сребърна струя, падаща
върху скалите на 2-3 нива, ни
освежи и развесели. Уникално!
Не ни се тръгваше, но тряб-

ваше да следваме целта си.
Ободрени, продължихме по
все така трудния път. Свежата зеленина, песните на
птиците и гледките, които
се разкриваха пред нас, ни
предизвикаха да вървим нагоре и все по-нагоре, за да
стигнем до втория водопад
„Малкият скок”. Да, по-малък
заради височината си, но не
по-малко очарователен, дори
тайнствено
прикрит
от
раззеленилата се растителност.
Непосредствено до него е
живописната пещера „Сарая”
– тъмна и трудно проходима.
Не рискувахме, а продължихме
към последната за деня цел
- местността Софрата, доста изморени, но твърдо решени да не се отказваме.
Бързо се освободихме от
раниците.
„Софрата” се оказа изненадващо впечатляваща гола
скала, сред пищна горска растителност. Внушителните
размери на скалата, красивите набраздявания по нея са
дали основание на изследова-

тели в района да смятат, че
още по време на траките са
извършвани ритуали и жертвоприношения на боговете за
мир и плодородие. Има и друга
версия за съществуването
на древна обсерватория за
измерване на лятното и зимното слънцестоене. Затова
местността се приема за
силно енергийна зона.
Поседнахме върху гладките,
заоблени скали, защото се
вярва, че носят спокойствие.
и усещане за сливане с природата.
Отпочинахме. Ободрихме се
с бистрата вода от малкия
ручей. Обядвахме на маси под
навесите, а в средата – изградено огнище с красив купол.
Доволни и щастливи, поехме
по обратния път с обогатени
познания.
Опознахме още едно кътче
от родната ни земя, преодолявайки 16-километровия преход.
Веска Димитрова,
КТВ, гр. Айтос

Туристи ветерани – дарители
Няма как да не помним пролетния ден – 22 март, когато
старицата така се разлюти
на братята си, че са изпили
виното, и като свъси вежди,
като заскуба бели коси и парцали, че във Видинско дели
25 см сняг покрай пътища и
улици, поля и простори. Студ
скова наболите пъпки на дърветата, че вместо пролетно
настроение, зимна приказка
скова душите ни. Но дотук със
зимния пейзаж. Над 50 души
туристи ветерани от секцията по туризъм към пенсионерски клуб „Белит Дунав” с
председател Веселин Габерски
решиха и напуснаха областния център Видин и тръгнаха
по годишен план да изпълнят
първото си мероприятие, да
посрещнат романтично пролетта. Нищо не ги спря, нито
лютата виелица, нито обаждащите се болежки. Раниците
вече бяха заредени и метнати на гърбовете, Белоградчик ги очакваше. Тук ще се по-

зова на думите на унгарския
пътешественик в миналото
Феликс Каниц, който, виждайки Града на каменното чудо,
възкликнал: „То не може да се
опише, трябва да се види.”
Разбира се, нашите туристи не един и два пъти са били
гости на града, но този ден
гледката беше неописуема.
Белотата, както се изрази
един от туристите, с чистотата на ангелски крила беше
обвила скалната панорама.
Наоколо тишина и докъдето
погледът ти стига, причудливо изваяни снежни огромни
фигури. Погледът не се насища да поема гледката, а падащият едър сняг засилваше романтичното чувство. Мисля,
че само туристът, свикнал да
търси най-красивото в природата, може да изпита подобно вълнение. Наистина този
феномен, покрит с белота,
може да накара дъха ти да
секне. Но това не е всичко. Нашите туристи имаха един со-

Магията на април на хижа
„Върбишки проход”
Април отново навлезе във
владенията си. Група туристи от ТД „Родни простори“
- гр. Елхово, решиха да се
насладят на неговата магия и в средата на месеца се
отправиха с нетърпение и
трепет към хижа „Върбишки
проход“. Пешеходни преходи
из околността им разкриха
красотата на пролетта и в
този непознат за тях кът,
а по път екскурзиантите не
пропуснаха да посетят Котел, Карнобат и крепостта
„Маркели“.
Мария Гюзелева, гр. Елхово

циален ангажимент, който ги
правеше единни като задружно семейство. В Белоградчик
се намира и Домът за деца,
лишени от родителски грижи. Стръмният скален път не
беше пречка за туристите да
достигнат при децата, които ги очакваха. Носехме 100
домашно приготвени консерви и дрехи. Срещата бе топла
и задушевна. Директорката
на дома Емилия Григорова с
умиление и нескрита радост
посрещна беловласите гости, които чукат на вратата с великденски дарове и
послания. Последва разговор
и уговорка, че след като туристите отседнат, към тях
ще се присъединят и децата.
Това стана възможно благодарение на председателя на
пенсионерския клуб в Белоградчик Симеон Илиев, който
заедно със своите хора предостави тази възможност
в един от ресторантите на

града. Мъдрост и младост,
ветерани и деца, дарители и
дарени – това е най-краткото описание на срещата на
различните поколения. Останалото е удоволствието
на възрастните хора, че са
протегнали родителски ръце
към децата, лишени от тази
закрила и топлина, а децата
са поели тази нежност и благословия, която придава значимост и самочувствие на
сърцата им.
Първото туристическо мероприятие за 2018 г. бе изпълнено и носи името човечност.
То бе организирано и проведено от туристите ветерани
от секцията по туризъм към
пенсионерски клуб „Белият
Дунав” във Видин. Началото
на техния туристически сезон бе изпълнено със символика и послания.
Янка Маринова,
гр. Ямбол
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Търновград - духът на хилядолетна България

П

од това мото в ранната утрин на 08.03.2018
г. 20 жени от Клуба на
жените туристки „Орлица” към ТД „Орлово гнездо” гр. Казанлък, заредени с много
настроение, закичени с мартенички и кокичета от Ваня
Койчева, потеглихме за гр. В.
Търново по начертания маршрут. От дълги години сме организатори на общинските
осмомартенски походи на жените туристки. Велико Търново е уникално кътче, съхранило българския дух и традиции
през вековете. Но освен живо
свидетелство за героичната
и богата българска история,
старопрестолният град е модерен и жив културен център,
който неудържимо подканя
всеки, посетил го веднъж, да
се върне отново.
„И като гледам този град,
аз мисля, че пред мен стои видение, сън, измама за очите”,
казва Иван Вазов.
И така, вече сме във Велико
Търново. Първо се насочихме
към църквата „Св. 40 мъченици”, построена и стенописана
в чест на победата на цар
Иван Асен II над Тодор Комнин
при Клокотница през март
1230 г. В църквата са погребани българските царе Калоян и
Иван Асен II, царица Анна Мария. Тук е и уникалната колона
с надписа на Омуртаг „Човек
и добре да живее, умира и друг
се ражда, Нека роденият покъсно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова,
който го е написал. А името
на архонта е Омуртаг канас
юбиги”. Поклонихме се пред
саркофазите на нашите владетели.
Оттам се насочихме към
„Парка на миниатюрите” той е най-новата туристическа атракция. Открит е през
април 2017 г. „Този парк, който
се намира в подножието на
крепостта Царевец, ще бъде
коренът на България” - думи
на кмета на града инж. Даниел
Панов. В него са експонирани
точни копия-макети на Бачковския и Рилския манастир,
резиденция
„Евксиноград”,
Царска Бистрица, Храм-паметника „Александър Невски“,
паметниците на Асеневци и
„Майка България” и много други, засега 43, но в началото
на следващия сезон ще станат 70. С голямо вълнение се
спряхме пред макета на манастира в гр. Шипка и паметника на връх Шипка. Уникално

творение. Представена е и
Розовата долина. Снимки за
спомен и продължихме към Мултимедийния посетителски
център, открит на 16 февруари 2013 г. Уникална за България
и на Балканския полуостров
туристическа атракция. Музеят пресъздава важни събития от бита и културата на
Царевец от XII –XIV век, от
времето на българските царе.
Тук ни посрещна екскурзоводката Георгина Лозова, която с
топлия си глас и многото знания ни поведе из залите: „Царската зала”, залата на „Занаятите”, видяхме и цар Калоян,
цар Иван Асен II и съпругата
му Ирина Комнина. Оживяват
също и Балдуин Фландърски
в сцена с неговото пленяване, знатни боляри, патриарси, занаятчии, в 4-а зала е
представен Зограф и болярско семейство, в пета зала е
представен „Писар” - XIV век
- школата на Патриарх Евтимий. Писането е с мастило от
сажди, пергамент от младо
агне, писалка от паче перо.
За попиване на мастилото са
използвали заешка лапа. Разделихме се с Георгина Лозова
с благодарност и много топли
чувства.
И вече сме пред Царевец синоним на величие и богатство. Уникално място за срещи с миналото на България и
историята на нейните велики
царе, които привличат десетки хиляди туристи всяка годи-

на. Екскурзовод ни беше Петко Петкански. С много умения
и знания той ни поведе стъпка по стъпка из петхилядната
история на Царевец, за което
му благодарим от сърце. Продължихме разходката си из
Царевец,
Патриаршеската
църква, Царския дворец. Насочихме се и към най-северния край на Царевец, където
се намира Лобната скала, от
която са били хвърляни в реката предателите на Родината. През XVI век на това
място е изграден манастир.
История, история, история...
Посетихме и Археологическия музей. Експозицията
„Търновград – столица на България“ – XII – XIV век – представят историята и културата на Великотърновския
регион от древността. Тук се
намира златният пръстен-печат на цар Калоян (копие),
монети на български царе,
царски печати, накити. Експониран е гробът на тракийски династ от Големаните с
оригинални гробни дарове. Голям интерес у нас предизвика
златното съкровище от Хотница (копие), състоящо се от
44 елемента, тежи 350 грама.
Всички предмети са изработени от самородно злато, без
примеси, 23,5 карата. Смята
се, че то е представител на
най-старите образци на обработено злато в Европа.
Разходката из Велико Търново завърши и към 16 часа

потеглихме към учебния център (хотел) „Момина крепост“
в местността Ксилифор,
където бяхме настанени по
стаите. Чисти, топли, уютни. След кратка почивка, в
19 часа слязохме в ресторанта за вечеря. Приятно бяхме
изненадани от чудесната
украса на масите, подредени
от Ани и Теменужка. С много
умение младата сервитьорка
за нула време ни сервира вечерята. И започна нашата програма – стихове, песни. Мария
Димитрова (Мими) от с. Крушево, която се присъедини
към нас във Велико Търново,
приятно ни изненада, като закичи всяка жена с мартеничка
и обогати нашата вечеря с по
едно варено яйце от „щастливи кокошки“. До късно вечерта
продължихме с танците, закачките, веселието. Даже и
това, че нямахме музика, не
ни попречи да си тропнем и
хорца, пеейки си.
Вечерта направихме среща със секретаря на ТД „Трапезица 1902“ – г-н Димитров,
който ни поздрави с празника
и ни запозна с дейността на
дружеството. Благодарение
на него разгледахме и Музея
на туристическото движение
във великотърновския край
– от основаването на дружеството до днес – богата
сбирка от снимки и история,
за което сърдечно му благодарим. Сутринта закусихме
с домашна баница, чай, кафе.

Благодарност към целия персонал на хотела.
И отново по начертания
маршрут – Преображенския
манастир. Разгледахме го, запалихме по свещичка. И към
следващата точка – водопада
Кая Бунар (Хотнишки) - магнетична природна забележителност. Водните струи от Хотнишкия водопад се спускат
от височина около 30 метра
и създават очарованието на
едно от несравнимите райски
кътчета на България.
И последна точка от маршрута бе Еменският водопад
„Момин скок“. Спряхме се в
центъра на селото, където
видяхме голяма табела „Еменски каньон и водопад“. Потеглихме смело, прекосихме
реката и по пътеката през
гората (няма маркировка) излязохме на открито - пред нас
се откри Еменският каньон
– невероятна мистична гледка, сътворена от майката
природа. Високо на скалите
има орлови гнезда. Краят на
екопътеката бележи най-живописното място от целия
маршрут – водопадът „Момин
скок“. Доволни и горди, че успяхме да видим всичко това,
заредени с богати преживявания, към 15 часа потеглихме
за Казанлък. До следващите
маршрути.
Христина Банова, Клуб
„Орлица“ при ТД „Орлово
гнездо“, гр. Казанлък

Туризмът в Търговище продължава
Както много години, и тази се
събрахме в една механа по случай
новата 2018 г. А през февруари по
традиция пихме и се веселихме по
случай Трифон Зарезан на заслона
преди хижата. Но вече по туристически, на 10.03.2018 г. група туристи от ТГ „Куруто“ – гр. Търговище, случайно попаднахме на хижа
„Мадарски конник”, а там туристи,
млади и стари, но пък верни другари.
Както разбрахме, главен виновник
за събитието беше ТД „Черноморски
простори” с ръководител известният председател на дружеството
- Атанас Сивков (на галено Наско).
Група туристи имаше и от клуб
„Туристи ветерани” - гр. Добрич, и

приятно ми беше, че се запознах досега с непознатото ми ТД „Белите
брези” - гр. Борово, от което също
имаше група начело със секретаря –
Здравко. Името му е здравословно,
словото му - гръмословно, а момчето - скромно. Вечерта в приятната
хижа „Мадарски конник” с многото
и от различни дружества туристи
дегустирахме ракии и вина. Даже
накрая успяхме и да полегнем. Но
лошото беше сутринта, когато
след ставане положението не беше
добре. Очи тъмнеят, глава се люшка, а краката натежали от вината
отлежали. Но Наско беше неумолим
и отсече: „Ще вървим!“ И тръгнахме
в посока „Феномените”, стигнахме

над с. Кюлевча, а отляво – скали,
канари, камъни, колкото искаш. И започна Наско да ни приказва и показва: „Хей, там има лъв”, по-нататък:
„Слон”, после се появи някакъв неандерталец. А ние гледаме и виждаме
само камъни, но се правим, че виждаме лъвове, слонове и кимаме с глави
разбиращо. А слънцето в тоя макар
и мартенски ден пече ли, пече. Краката стават все по-тежки, но какво да правим, трябва да стигнем до
„феномена мъжки”. И ето ни най-после до него. Проснал е снага голяма,
като него други няма. Снимки, вицове, закачки и докато се надявахме
да се върнем обратно, той, Наско,
измисли, че имало и „женски фено-

мен”. И хайде пак нагоре. Най-после
стигнахме и там, добре че не беше
много далече. И накрая дочакахме
мечтаната заповед: „Обратно!” Слязохме до с. Кюлевча. Някои бързаха
към магазина за кафета, а някои потърсихме зелева чорба, а магазинерът най-лаконично и хумористично
ми каза, че преди малко е свършила.
Пихме по една студена лимонада
и тръгнахме обратно към хижата.
Прибирайки се към Търговище, се
отбихме в с. Плиска, да разгледаме
Замъка на буквите, и с това завършихме нашата одисея по Мадарското плато.
Григор Христов
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В Ерулската планина

П

о покана на Трънското
туристическо дружество туристи от ТД
„Осогово“ - гр. Кюстендил, се включиха в изкачването на връх Големи връх (1480,5
м) - първенеца на Ерулската
планина.
Първата ни отбивка бе до
едно ново Земенско бижу –
манастира „Свети Пантелеймон” в с. Смиров дол. Респектиращ по размери, с ювелирен
мраморен олтар, красиви светини и уникална стенопис,
този храм е поредният манастир, възстановен или открит в последните години. С
право този район може да се
нарече новата Света гора!
Над 200 души взеха участие
в изкачването на първенеца
на Ерулската планина по новия туристически маршрут
„Горочевци – Големи връх”.
Изкачването е първото по
този маршрут, който беше
направен наскоро от трънското туристическо дружество.
Сборният пункт беше в началото на село Горочевци, а пътят общо в двете посоки - 13
км. Маршрутът е интересен
и по него се редуват участъци на открито и преминаване през борови, букови гори
и красиви ливади, които бяха
вече изпъстрени с пролетни
билки и рядко срещани растения.
Най-живописен бе финалът
– достигането на Големи връх,
от който въпреки маранята
се откриха хубави гледки към

планините на Верило-Руйската верига, Краището, Рила,
Витоша и др. Името на планината идва от закътаното
в северните й части селце
Ерул, което според легендите
било заселено от рудничарското племе херули (част от
готите), добивало злато в
района.
Когато слязохме обратно
в селото, се порадвахме на
приятната зеленина и ведра
атмосфера на градината на
комплекс „Горочевци”, в който
хапнахме боб чорба, специално
приготвена от стопаните на
комплекса - подарък за всички
участници в изкачването. Истинско удоволствие беше
да се видят на едно място
толкова много позитивни и
щастливи хора. Сърдечно благодарим на организаторите
от трънското дружество за
чудесната организация.
На връщане към родния край
се отбихме до манастира
„Св. Петка” в трънското село
Пенкьовци. Той има стара история, за която не се знае почти нищо. Исторически източници дават основание да се
смята, че в периода 14-15 век
е опустошен и изоставен. Настоящият храм „Света Петка” е от по-късно време и се
свързва с традиционно силния
култ на местното население
към светицата. Местните
разказват, че църквата стояла няколко десетки години затрупана под могила от пръст,
за да бъде спасена от посега-

телствата на злосторници.
Един ден, когато в селото
нямало живи хора, помнещи и
знаещи за затрупания храм,
местен пастир забелязал,
че една от козите му ближе
нещо метално. Оказало се , че
това е кръстът от купола на
стара църква. Хората я изровили от пръстта, а в средата
на 19 век пристроили кръгъл
притвор, характерен само за
този район в страната. През
същия период към югозападната фасада е изграден открит
притвор. Към дървените колони са изградени и декоратив-

ни висящи аркади, характерни
за архитектурата на този
край. Стенописите са от 1867
година и се приписват на македонския зограф Зинофия,
но в храма има и по-стари
фрагменти, някои от които
покрити с дебел слой мазилка. През 20-те години на 20
век е вдигната камбанарията от масивно дърво, дело на
местен дърводелец – Христо
Стойнев Богданов, който е
правил дограмите на царския
дворец – Царска Бистрица.
Близо до църквата има стара
двуетажна сграда с няколко

стаи, където е имало килийно
училище, а по-късно местни
младежи са обучавани за духовници. До 60-те години на
миналия век в нея се е помещавала и прогимназия.
Чудните кътчета ни карат
все по-често да се връщаме
при тях, тъй като и най-доброто описание не може да
даде представа за онези несравними гледки, запечатани
за векове.
Силвия Михова,
секретар на ТД „Осогово“,
гр. Кюстендил

Ямболските туристи ветерани
отново на път

На 1 април тридесет и един
туристи ветерани от Ямбол,
начело с председателката на
клуба Златка Илиева, се отправиха с автобус за Габрово по покана на габровските
туристи ветерани. Срещата
трябваше да се проведе на
хижа „Узана”.
Отправихме се през долината на прасковите за Столетов връх. Настроението на
всички беше приповдигнато,
още повече че щяхме да минем през Шипченския проход,
където горе – пред величествения паметник, на 3 март
се състоя тържественото
честване на 140-годишнината

от Освобождението на България от турско робство. Това
място е обвеяно със славата
на безсмъртието на руските
воини и българските опълченци, дали живота си за нашето
Освобождение.
Минаваме през с. Шипка.
Виждат се златните кубета
на Храм-паметника „Александър Невски”, издигнат в чест
на падналите герои. Движим
се нагоре по чудесен, добре
поддържан път. В далечината
на запад се открояват върховете Триглав и Ботев, покрити с бял сняг. Ето, вече сме
на самия Предел, откъдето
се вижда величественият па-

метник на върха. Започнахме
да се спускаме към Габрово.
Пред самия град бяла кола ни
даде знак да спрем. Това беше
група от габровския клуб на
ветераните заедно с неговия
председател г-н П. Славов.
Следвайки колата, след няколко минути бяхме пред Дома
на хумора и сатирата. Тук
габровци ни приветстваха с
„Добре дошли” и ни пожелаха
приятно прекарване в техния
край. Разгледахме с интерес
експонатите във всички зали
на Дома на хумора, в който
в момента имаше изложена
богата експозиция на нашия
съгражданин проф. Иван Газ-

дов, художник-карикатурист.
Отправихме се към хижа „Узана” и след като се настанихме, една група с водач Вълко
Манолов веднага тръгна да
изкачи близкия връх Исполин.
По-голямата група се отправи към Информационния център, Географския център на
България и хижа „Балканци”
(сега превърната в хотел).
Времето не беше подходящо
за по-дълги преходи.
За срещата, която се проведе вечерта в столовата на
хижата, пристигна група от
габровските туристи. Председателите на двата клуба
поздравиха участниците, разменени бяха символични подаръци. Веселата част започна
с изпълнение на патриотични
и туристически песни, както
и с индивидуални изпълнения.
Божидар Денков от Ямбол със
своята китара и богат репертоар допринесе за доброто
настроение на всички. Активно се включи и Елена Манолова
от ямболската група. Акордеонистът от Габрово със своите мелодии вдигна участниците да се хванат на хорото.
С танци и веселие срещата
неусетно продължи до късно
през нощта, след което групата от Габрово си замина.
Остана само техният представител, който през цялото
време беше неотлъчно с нас
- съпровождаше ни навсякъде,
обясняваше, упътваше.

Сутринта, след кратка закуска, се отправихме през Габрово към Соколския манастир
- един духовен център, свързан
с историята на българския
народ. Духаше силен вятър.
Преваляваше.
Разгледахме
забележителностите на манастира, църквата към него и
чешмата, построена от Кольо
Фичето. В комплекса „Етър”
отново ни чакаха колегите от
Габрово и заедно разгледахме
този единствен на Балканите
етнографски музей на открито. Тук си взехме довиждане
с туристите от Габрово и
им благодарихме за сърдечното посрещане, след което
се отправихме към гр. Трявна.
В продължение на два часа се
разходихме из малкото красиво и чисто планинско градче, в
което имаше много туристи –
някои посетиха Славейковата
къща и Улицата на занаятите,
други – старата църква, трети – магазините.
Прибрахме се в Ямбол удовлетворени, че осъществихме
една сърдечна и топла среща
с туристите ветерани от
Габрово, която очаквахме отдавна. Удовлетворени сме и
от това, че успяхме да съчетаем срещата и с екскурзия
до исторически забележителности на габровския край.
Иван Димитров,
КТВ „Л. Бръников”,
гр. Ямбол
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Връх Расовец и пещерата
на св. Йоаким Осоговски

С

развети национални
знамена туристи от
България, Сърбия и
Македония отбелязаха Международния ден на Земята. По покана на планинарския спортен клуб „Руен” от
град Крива Паланка туристи
от дружество „Осогово” град Кюстендил, от Скопие,
Крива Паланка, Прибищип,
Босилеград и др. изкачиха
връх Расовец (1150 м н.в.) и
посетиха пещерата, в която
според легендата е живял Йоаким Осоговски. Легендата
разказва, че осоговската обител е била основана от духовния ученик на св. Иван Рилски
- Яким (Йоаким), който живял
в XI-XII век. Родното място на
светеца не е известно, но се
знае, че той първо се е спрял
в село Градец, в дома на тамошния княз. Князът му посочил места по река Крива река,
където може да се установи.
Пустинникът си избрал една
пещера в местността Бабин

дол и там прекарал остатъка от земния си път в пост и
молитва. Тази пещера всъщност е първата обител, предхождаща големия манастир,
изграден по късно. След като
св. Йоаким умрял, тялото му
било намерено от ловци, които го погребали до пещерата.
По времето на византийския император Мануил Комнин (1143-1180) свещеник, с
монашеско име Теофан, основал манастира на днешното
му място и погребал в съградената от него манастирска
църква мощите на светеца,
които преди това бил открил
по съновидение.
„Трогателно бе как духът
на дружеските отношения
между нашите три съседски държави лъхаше от лицата и усмивките на всички
присъстващи.
Направихме
стотици снимки за спомен.
Любезните домакини ни почерпиха с вкусен боб в сто-

ловата на средновековната
черква „Свети Никола”. С много песни, размяна на подаръ-

ци, ние направихме уговорка
за следващи съвместни мероприятия” - сподели секрета-

рят на дружеството Силвия
Михова от ТД „Осогово“ - гр.
Кюстендил.

Пролетен празник на Врачанския Балкан
На 12, 13 и 14 април по случай пролетния празник на
Балкана бе организирана среща на туристите ветерани.
На поканата ни се отзоваха
12 клуба от БФТВ.
След посрещането гостите бяха настанени в комплекс
„Чайка”, на брега на р.Лева,
в близост до прохода Вратцата. До вечерта имаха възможност да се насладят на
красотите на Балкана и свежия балкански въздух.
Първата вечер, която беше
вечер на запознанството, на
поздравленията, бе открита
от председателя на КТВ - гр.
Враца, г-жа Виолета Митова,
която поздрави гостите с
добре дошли и им пожела приятно прекарване. Вокалната
група на клуба също поздрави
гостите. За доброто настроение помогнаха танцьорите
от читалище „Св. св. Кирил и
Методий” - гр. Мездра и певецът Светлин Миланов. Специално поздравление за нас и
гостите ни от управителя на
ресторанта бе изпълнението
на духов оркестър. Така вечерята премина в много добро
настроение и танци.
На следващия ден бяха предложени два туристически
прехода, които туристите си
избраха според желанието си.
Първият беше: комплекс
„Чайка”, с. Згориград, екопътеката до водопада „Боров
камък”, хижа „Пършевица” и с
транспорт до комплекс „Чайка”.
Вторият преход беше полек: с автобус до пещерата
„Леденика”, след посещението й - преход по екопътека
„Леденика” до горна лифтова
площадка, после до ПОК на
АЕЦ „Козлодуй” и обратно с
транспорта до комплекс „Чайка”.
Вечерта премина отново
във веселие, въпреки умората
от деня.
На следващия ден гостите

си отпътуваха.
Драги приятели, надяваме
се да сме ви посрещнали подобаващо, с обич и гостоприемство. Следващата година отново ви очакваме при нас, има
още какво да видите и какво
ние да ви разкажем и покажем
от нашия град.
Виолета Митова,
председател на КТВ гр. Враца

Заповядайте от 20 до
22 юли 2018 г. на XVIII ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД - ПРЕКЛОНЕНИЕ „ПО ПЪТЯ НА ЧЕТАТА
НА ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ“
- ЕДИН Урок по родолюбие и
патриотизъм, движещ се в
зелената приказка на Предбалкана и Балкана, с възпроизвеждане на събитията от

ПОКАНА
Април 1876 г., посветен на
175 години от рождението
на Цанко Дюстабанов, 142
години от Априлското въстание, 82 години от освещаване паметника на четата
в местността Ранни бунар

- мястото на последното й
сражение под връх Марагидик в Стара планина.
Подробности и заявки за
участие:
До 13.07.2018 г. на тел.:
0898451660;
0884917706;
0878764443
Инж. Милка Караджова
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Дряново – селище
с древна история

Р

ано сутринта на 11 април 2018 г. група от 15
човека от КТВ при ТД
,,Орлово гнездо“ се качихме на влака за Дряново, за да
посетим най-важните места в
града. В района на Дряново са
открити най-старите следи
от живот на Балканския полуостров. Намерени са и многобройни останки от древни
селища, крепости, колони с
надписи и украшения от времето на траките и римляните
отпреди 2000 г. Унесени в разговори по различни теми, не
усетихме как сме пристигнали.
Първият обект, който посетихме, бе Архитектурният
парк ,,Камъкът вечен“. На 9
май 2017 г. е поставен основният камък на Архитектурния
парк, който се намира непосредствено до моста на Кольо Фичето. Събитието цели
завършващите абитуриенти
от ПГАСТ от страната да
бъдат посветени в традицията да пазят и популяризират
професията строител, която
съчетава престиж, гордост
и талант. Старият мост бе
вторият обект на нашето
посещение. Той се намира в
махалата ,,Боюв яз“. Постро-

ен е около 1860 г., дълъг е 38,5
м и широк 5 м. Има 4 свода с
различни по големина отвори, стъпили върху 3 масивни
каменни колони. През лятото
на 2014 г. до моста се провело
първото издание на Кольо-Фичев фест и основната дейност
бе изрисуването на намиращата се непосредствено до него
голяма стена, която е дълга 30
м и висока 3,7 м.
След кратка почивка поехме
по тесните градски улички
и стигнахме третия обект
– ,,Часовниковата кула“, която е построена през 1778 г.
Тревненските майстори Генчо Колев и Христо Василев
през 1883 г. изработват нов
часовников механизъм. Била е
съборена и през 1987 г. е било
построено нейно подобие от
архитект Илия Лефтеров.
Непосредствено срещу нея
се намира четвъртият обект,
а това е релефна карта на
България – най-точната и една
от най-старите. Създадена е
по идея на учителката по география Бонка Тихова и нейни
ученици през 1962 г., намира се
в двора на СОУ ,,Максим Райкович“. Материалът е цимент и е
с размер 6 на 4,30 м. През 2013

г. е обновена от младежкото
сдружение „МОГА–Дряново“.
Пети, но не по-маловажен
от другите обекти, бе Икономовата къща, в която разгледахме експозиция от ,,Икони
от Дряновския край“ от края
на 17 и 19 век. Построена е
през 1859 г. и е дело на Кольо
Фичето.
Лафчиевата къща бе шестият обект. Тя е построена
през 1840 г. и е дело на Кольо
Гайдарджията. Представлява
образец на старопланинска
дървена къща – паметник на
културата. В нея има етнографска експозиция на Историческия музей на име „Градски
бит“ от края на 14 век и началото на 20 век.
Най-интересният за нас
обект бе Историческият музей на Кольо Фичето. Там се запознахме с делото на големия
майстор строител – инструментите, които е използвал,
за да сътвори чудеса, и макети на по-известните постройки и мостове в страната. Пред
паметника му си направихме
снимка за клубния албум. Паметникът е дело на скулптора
Борис Гондов.
Последният обект бе църк-

вата „Св. Никола“, която не
можахме да посетим, понеже в
момента се извършват строителни ремонти. След приключване на обиколката на историческите обекти всеки по свое
желание използва двата часа
свободно време.
В 15:30 ч. се качихме на влака

удовлетворени и с по-богати
познания за нашето минало,
макар и малко уморени, но горди, че сме потомци на такива
велики българи.
Елена Бозукова,
председател на КТВ към ТД
„Орлово гнездо“, гр. Казанлък

Велоклуб „Гайда” откри сезона

Празник на левурдата

Велосипедистите от велоклуб „Гайда“ към ТД „Осогово” - гр. Кюстендил, вече
откриха сезона. Те избраха маршрут от около 100 километра: с. Копиловци с. Шишковци - с.
Драговищица - с.
Горановци – Олтоманци – Босилеград, и обратно. В
мероприятието се
включиха и приятели от Дупница и
Радомир.
Интересът към
този атрактивен
спорт е все по-голям и към мероприятията на клуба
се включват много
нови любители на
колелетата - сподели секретарят
на дружеството
Силвия Михова.

Туристите от 115-годишното
дружество
„Ибър“ в град Долна баня
за пореден път отбелязаха станалия вече
традиционен в началото на пролетта Празник на левурдата (дивия чесън или лук), или
както местните хора
я наричат - долнобанската виагра. С поход
до местността Койчо
Тарлъ в Рила над новото
село Свети Спас десетки туристи се изкачиха
и набраха от ароматното и лечебно растение,
след което всички се
събраха на празнична
трапеза в своята хижа
„Гергиница“, в подножи-

Ирена Осенска
е на 14 години и
е от Ловеч. С голямо желание се
е включила в Националното движение „Опознай
България – 100
НТО”. За първи път е видяла
книжката с печатите в Априловската гимназия в
Габрово по време
на екскурзия с
класа си. Оттогава с много желание е обиколила
стоте
обекта.
Най-силно
впечатление са й направили Чудните
мостове и Деветашката пещера
край Ловеч.

Илза Атанасова Тодорова е от София и има
златна значка от Националното движение „Опознай България – 100 НТО”.
Златна значка има и братовчед й Георги Найденов
Гочев, от Пловдив. От 2005
г. двамата започват да посещават 100-те обекта,
възхитени са от идеята
за движението, неговата
уникалност и прекрасната възможност, която то
предоставя за опознаване
на историческото и културното наследство на
страната ни и нейните
природни красоти. Най-голямо впечатление са им
направили обектите в
Родопите, винаги ще се
връщат там, защото магията на тази планина е
неповторима.

ето на планината.
Участниците в празника бяха поздравени
от
председателката
на дружеството Елена
Сухарева, която вдигна
наздравица и пожела на
всички здраве и весели
празници.

Туристите похапнаха
от пролетната салата,
овкусена, естествено,
и с левурда, както и от
специално приготвения
долнобански боб в празничния ден.
Любомир Кузев
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20-и юбилеен празник на туристическата
песен „Прекрасна си, мила Родино!”- 2018 г.
Продължение от стр. 1
Тази година на казанлъшка сцена се изявиха
много приятели – хор
„Средногорски звуци“ Стара Загора, хор „Родопски звуци“ - Асеновград, хор „Родопско ехо“
- Пловдив, ДХ към ХВТ
- Самоков, хор „Старопланинско ехо“ - Габрово,
ДХ „Божур“ - Горна Оряховица, хор „Еделвайс“ Велико Търново, ВК „Севтополис“ - Казанлък, ВК
„Планински бисери“ - Елена, ВГТП „Ехо“ - Казанлък,
ВГ „Перестица“ - Перущица, ВГ „Славейче“ към
ДГ „Славейче“ - Казанлък.
Участваха още за първи
път ГТП „Света гора“ Велико Търново. Музикален поздрав поднесоха и
ВГ „Еделвайс“ – с. Добри
дял, община Лясковец, и
ВГ „Бодър дух“ - с. Ясеново, община Казанлък.
Празникът бе уважен и
от двата изявени наши
хорови състави, свързани непосредствено с
името и делото на незабравимия композитор
маестро Филип Аврамов, а именно хор „Планинарска песен - Филип
Аврамов“ и хор „Планинарска песен“ – София.
Като
официални
гости
присъстваха
зам.-кметът на Община Казанлък Цветолина Цветкова, проф. д-р
Алексей Стоев – предсе-

Българийо моя
Музика:
Филип Аврамов
Текст:
Игнат Игнатов
Българийо моя,
със изгреви ясни,
със трудови хора
и рози прекрасни,
във моята пролет,
във моята есен,
бъди ми ти полет,
бъди ми ти песен!
Родопски килими –
гори и поляни!
Във нови морета
реките ни спряни!
И блокове ширни
със златни пшеници,
изпълват със радост
сърца и зеници!
Да крачи ли някой
из теб се опита,
несрещнат от мене
със сол и със пита,
тогава, Родино,
той чак ще познае
и моята обич
към тебе каква е!
Докато бие
в мене сърцето,
докато пее
птица в небето,
докато волен
вятърът тича –
тебе, Родино,
аз ще обичам!

дател на БТС, Димитър
Гочев – председател на
Сдружението на туристическите хорове в
България, Георги Гацин –
председател на Инспектората на БТС, които
поднесоха поздравления
към участниците и гостите на празника.
Концертът премина
при много високо ниво на
изпълнения на песенния
репертоар. Всички участници получиха грамота за участие, юбилеен
плакет, шапка с логото
на ТД „Орлово гнездо“ и,
разбира се, символа на
града - червена роза.
С
„Благодарствена
грамота“ бяха удостоени състави, участвали
многократно в песенните празници и съдействали
за
неговото
утвърждаване и популяризиране на родолюбивата туристическа песен.
С „Почетна грамота“
бе удостоен хор „Старопланински звуци“ –
Габрово, за съпричастност към празника и за
участие във всички негови издания.
С „Почетна грамота“
от името на организаторите бяха отличени
организации и лица, имащи съществен принос за
издигане авторитета
на празника в национален мащаб.
Отделно бяха поощрени с юбилеен диплом за:
Най-атрактивно изпълнение на песните
– хор „Старопланинско
ехо“ - Габрово;
Най-добро
цялостно представяне – хор

Хор „Божур” - Горна Оряховица

ВГ „Славейче” - Казанлък

ВГТП Хор „Ехо” - Казанлък

„Средногорски звуци“ Стара Загора;
Най-добре приет със-

Ода за писмеността
На училище „Св. св. Кирил и Методий” –
с. Страхилово, Великотърновско –
за първите 7 години!
На учителя ми от I-IV клас Трифон Лазаров
и директора Георги Яръмов!
Един ли паметник до нас от древността достига
за славата на личности, владели древните народи?!
Но паметник – в самите нас – самин да се издига! –
познаха вековете след смъртта на Кирил и Методий!

Хор „Планинарска песен” - София

Той в златен блясък не блести; ни в мрамор е облечен.
И сред засмените звезди пиедесталът го не виши.
Но ден и нощ е той във нас – и в скръб, и в смях сърдечен!
И своя ръст издига, щом славянин името си пише!
Край него няма никога да цъфне цвят в лехите!
Пред него никой никога не ще превий колене!
С Гагарин в космоса летя на среща със звездите!
Във звучна реч край нас е от мигът, във който сме родени!
Чутовни паметници днес прославят древността ни,
от поглед на летящ орел, които са необозрими!
Но само този паметник единствен ще остане,
от вечността по-вечен,
а пък сбран в едно славянско име!
О, Кирил и Методий – мои родни праотци!
И в мислите си Вий допускахте ли тази слава!?!
Че Вашите букви ще творят изкуства и творци?!
Че с имената Ви
САМО СЛЪНЦЕТО ЩЕ СЕ РАВНЯВА!!!
24.IV.1983 г., с. Страхилово
Игнат Игнатов

Хор „Средногорски звуци” - Стара Загора

тав от публиката - хор
„Родопско ехо“ – Пловдив.
Финал на юбилейния
песенен форум бе емблематичната
песен
„Прекрасна си, мила Родино!“, изпълнена пред

НЧ „Искра-1860“ от хор
„Планинарска песен“ под
диригентството на Румен Райчев и подета с
въодушевление от множеството хористи и
граждани на град Казанлък.

За всички нас това
събитие ще остане спомен за приятелството,
родено с песента и онова мило чувство на любов към Род и Родина.
Маргарита Дохчева
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123 години организиран туризъм

Амбицията и волята
гарантират успеха
ТД „Приста“ отчита дейността си и чества 110 години организирано туристическо движение в Русе

П

ътят е стръмен и
труден, но посоката
е вярна! Така накратко
можем да обобщим дейността на русенското Туристическо дружество „Приста”
през 2017 година на състоялото се неотдавна отчетно събрание. Събитие, традиционно и рутинно по същество,
познат и очакван момент с
неизбежните въпроси и отговори, били те потвърждаващи
или отхвърлящи повдигнатата тема, дадените обяснения
и изказаните становища. Не
може без тези неща, нали?
Но независимо от това, каква
е създадената атмосфера –
напрегната и нервна или спокойна и смислена, ежегодният
преглед на стореното има
своето значение и важност
за бъдещето.
Безспорно, основната цел
на дружеството е да популяризира, насърчава и развива
различните видове и форми на
социалния туризъм, да стопанисва, поддържа и подобрява материалната си база, да
отстоява и утвърждава природозащитната култура на
населението. В тези рамки бе
и отчетният доклад на Управителния съвет, изнесен от
председателя Сашо Попов. А
има с какво да се похвали дружеството като сдружение в
обществена полза. Успешно е
изпълнил календарния си план
Клубът на планинаря, който
със своите над 150 души членове остава най-многобройният и най-активният за русенския туризъм, ала не в това
се крият неговите постижения. Характерното тук е създадената добра организация,
амбицията да се изпълняват
на 100% старателно обсъдените и записани в плана
туристически прояви и да се
подпомагат акциите за опазване на природната среда.
Така наред с ежемесечните
излети до интересни природо-исторически обекти, с преходи в нашите планини и участие в традиционните зимни
прояви на дружеството, като
изкачването на връх Мусала
и лъчевия поход в Стара планина в чест на 3 март, през
последните няколко години се
утвърждават и многодневните екскурзии в чужбина с посещения в тамошни планини и
изкачване на техните първенци. Миналата година 40 членове на клуба бяха в Италия и
15 от тях стъпиха на най-високия италиански връх Гран
Парадизо (4061 м). За да се реализира всичко това, безспорна е заслугата на дългогодишния председател на клуба
- енергичния и инициативен
Георги Димов, подпомогнат
от планинските водачи Румен
Минков, Владимир Димитров
и Иван Томов, който е първият русенец, записал името
си в листата на изкачилите
хималайски
осемхилядници.
През септември м.г. той стъпи на челото на връх Манаслу
(8156 м) и вярваме, че няма да
спре дотук, че ще последват
примера му и други русенски
планинари. Нека все пак не за-

бравяме, че първите опити за
скално катерене с помощта
на алпийско въже у нас са направени в Русе през 1910 г.
Около 50 души са активните членове на клуба по воден
туризъм, който успешно разширява своя периметър на
дейност. Естествено е любителите на плаването с леките туристически лодки да
използват възможностите,
които река Дунав предлага,
затова и походите по реката
да се множат не само по вид
и територия, но и по преминати километри. В това отношение редовно е русенското участие в републиканския
воден поход от Ново село до
Силистра и международната
регата ТИД, през м.г. 27 души
гребаха в българския участък

началото на серия образователни занимания на дунавска
и туристическа тематика
за деца ученици, като с екипа на проекта „Дунав - синьото училище” дружеството
спечели финансиране от Виваком фонд за споменатото
почистване на дунавските
острови и запазването на
тяхното растително и животинско богатство. Благородното начинание получи голяма подкрепа и от доброволци
от цялата страна, а това означава, че то ще продължава
да се развива и занапред, че
дейността на клуба ще обуславя с привлекателните си
инициативи в областта на
пешеходния, водния и колотуризма интереса на млади
и стари. Доказа го и изпъл-

бор, състоял се в гр. Леонидио
на гръцкия полуостров Пелопонес, където представиха
фотоизложбата „Пещерите
и ние – 2017”. Сред заслужаващите внимание прояви са
заниманията с децата във
вид на състезания, игри, обучение за безопасност, но не
се забравя и включването им
в природозащитни мероприятия, водни регати по Янтра
и Дунав, летни и зимни походи, та дори и в събирането на
дърва за огрев на хижа „Тъжа”,
по желание, разбира се!
Два са клубовете на туристите ветерани – „Приста”,
с председател Иван Марков, и
„Дунав”, воден от Искра Венкова. Няма нищо чудно в това,
тъй като членовете от тази
възрастова група са много-

на реката, а за първи път Митко Кушев продължи с чуждестранната флотилия през
румънската част на Дунавската делта до морето. Като
домакин на републиканския
поход по Янтра и Дунав около
1 май, включен в НСК на БТС,
клубът прие през 2017 г. повече от 100 гребци от цялата
страна, повтори маршрута с
още едно спускане за нови мераклии, гостува на колегите
си от Павликени във водния
празник на язовир „Ал. Стамболийски”, включи се в края на
юни в отбелязването на Международния ден на река Дунав… Нещо като за почивка,
според най-запалените, бяха
и няколкото кратки плавания
по русенското крайбрежие
от Стълпище до Сандрово и
Ряхово. Клубът се включи и в
четирите акции за почистването на островите Вардим,
Люляка, Алеко и Мишка от
пластмасовите
отпадъци,
инициатива с европейско
значение (да припомним, че
председателят на клуба инж.
Георги Георгиев доста години
е бил директор на Агенцията
за проучване и поддържане на
плавателния път по реката).
Преди около 3 години бе
създаден т.нар. Клуб на пътешественика, който привлича
предимно младите почитатели и любители на природата.
Под ръководството на професионалния планински водач Михаил Михов бе сложено

нението на приетите през
отчетния период пътувания,
пеши и велопоходи и посещения, обогатяващи знанията
на участниците в тях.
Най-дълголетните клубове
на дружеството – алпийският „Хр. Попов”, по спелеология
и на туристите ветерани –
също приключиха 2017-а с изпълнени планове, като наред
с обичайните мероприятия
се опитаха да дадат плът и
кръв на нови идеи. Ще спомена някои от тях. Катерачите
направиха изкачвания на скални отвеси в непознати или
непосещавани досега от тях
обекти в Западна и Източна
Стара планина, излязоха и зад
граница – планински преход в
парка „Бляк ривър” на остров
Мавриций, а Иван Томов и Теодор Кисимов, който неотдавна оглави клуба, развяха
родния трибагреник на прочутия връх Матерхорн (4478 м)
- едно сериозно постижение
на русенския алпинизъм. За
първи път членове на клуба
участваха в рафтинг по река
Тара в Босна и Херцеговина и в
Черна гора.
Пещерите в Поломието и
„Орлова чука” продължават
да привличат спелеолозите
изследователи десетилетия
наред, а над 30 години вече
клубът им работи и в пещерния район на с. Емен, Великотърновско. През септември
група наши пещерняци участва в 11-ия Балкански спелеосъ-

бройни. А дейността им, по
вид и същество твърде позната в туристическите среди,
създава условия за благородно
съревнование. Изтеклата година потвърди това с множество интересни прояви, като
излети и походи по планински
маршрути и национални туристически обекти, срещи и
посещения в съседни райони,
организирани бригади за почистване на терените около
хижите „Приста”, „Здравец” и
„Минзухар”… Че дори и екскурзионни пътувания зад граница – Букурещ, Будапеща,
Братислава и Виена! Колкото
до събиранията за празници национални и по календара, за
годишнини и именни дни, те
чет нямат.
Едно от двете най-млади по възраст дружествени
формирования е Клубът за
приключенски туризъм с председател Николай Барбуков.
Членовете му търсят в походите през отделните сезони
динамиката на планинарството, оригиналните контакти
с природата по познатите
и непознатите маршрути,
прилагането на нестандартни, но разумни решения при
настъпили атмосферни промени и климатични изненади,
та дори и по-специални становища при познавателни и
най-вече кулинарни пътувания. Участието им в обновяването на маркировката около
хижа „Тъжа” и при събирането

на дърва за нейното отопление е направо задължително
(ясно е, че при това и напълно
доброволно)!
Колкото за хор „Дунавско
ехо”, много думи не са нужни.
Той е гордостта на ТД „Приста”, посрещан е навсякъде
с радост и задоволство, песенният му репертоар е на
завидно ниво, а изпълнението
му - впечатляващо. Участието му в националния празник
„Песните на България”, както
и в други хорови форуми и концерти през 2017 г., му донесе и
високата награда „Най-добър
хор на БТС”. Заслужено признание за майсторството на
целия състав, за усилията на
амбициозния му ръководител
маестро Александър Джамбазов, корепетитора Боряна
Карапейчева и предания на
делото председател Пенчо
Христов, познат и като дългогодишен планински водач.
Добри и радващи резултати, но не всичко върви по мед
и масло. Труден за решаване
остава фактът, че намалява броят на нощувките на
гостуващи туристи и групи
в хижите край Русе, което
сериозно се отразява върху
финансовите приходи. Най-голямата хижа „Приста” има
спешна нужда от ремонт, същото е положението и с хижа
„Минзухар”, засега затворена
за външни посетители, редица административни обстоятелства тегнат и над хижа
„Здравец”. Добре поне, че
благодарение на Ивайло Тодоров и Пламен Велков, които
стопанисват малката хижа
„Алпинист”, гостите на Поломието и най-вече любителите на скалното катерене от
страната и съседна Румъния
увеличават своя брой. Единственият обект, с който
дружеството може да се гордее, е хижа „Тъжа” - в едно от
най-красивите места на Централна Стара планина. Тук
туристическият поток не
секва през цялата година, а
хижарите Румен Хараламбов и
Събин Петров с рядко усърдие
и много любов правят всичко
за истинското планинарско
гостоприемство. Преди година и половина покривът на хижата бе основно ремонтиран,
поставена бе фотоволтаична
инсталация, осигуряваща топла вода, увеличи се броят на
леглата. А предстоят и други
подобрения на обстановката
тук.
„Където има воля, има и
път” – така е озаглавил книгата си Чарлз Кенеди, един от
големите от златната епоха
на алпинизма, изкачил през
1856 г. Монблан без помощта
на гидове. Фраза, превърнала
се в световен девиз на планинарството. ТД „Приста” също
я приема за свое верую, за да
бъде дружеството в челото и
занапред. На 28 април чества
110 години от началото на
организираното туристическо движение в Русе. Казано
иначе, воля има, очертан е и
пътят!
Христо Димов

121 години от убийството на Щастливеца
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Спомен на Михаил Такев за последните
дни на Алеко Константинов
„На 8 май отидох вечерта в Пловдив по защитата на един углавен
процес пред Апелативния съд. В продължение
на разговора ни Алеко
ме помоли да взема и аз
участие в защитата на
неговия процес, което
аз приех с благодарност.
На 10 май, към 11,30 ч.
преди обед, свършихме
с процеса, резолюцията
по който се отложи за 3
ч. следобед. В очакване
на резолюцията, която
твърде много интересуваше Алеко, отправихме се до с. Дермендере, където посетихме и
няколко градини, между
тях и тази на подполковник Савов, където ни
подариха хубави розови
букети. От Дермендере
се завърнахме в Пловдив
към 6,30 ч. вечерта, а в
8 ч., с вечерния трен, потеглихме за Пазарджик.
Още когато се съгласих
да взема участие в неговия процес, му предложих, и той с удоволствие прие, да дойде и да
прекара празника Св. Св.
Кирил и Методий в Пещера.
В Пазарджик пристигнахме в 10 ч. вечерта
на 10 май, а сутринта
още в 6,30 ч. тръгнахме
за Пещера с файтона на
известния опитен и примерно честен файтонджия Тошо.
На пътя между Татар-Пазарджик и Пещера се намира с. Радилово,
което отстои на около 6
км от Пещера и 14 км от
Пазарджик.
По изричното желание
на Алеко спряхме в това
село и влязохме в кръчмата на добрия мой приятел Петър Вачков. Там
намерихме между другите посетители още и
Тодор Вачков, известен

Гробът на Алеко Константинов

Паметник на Алеко Константинов

търговец на дървен материал и отличен мой
приятел, както и кмета
на селото, Минков. Щом
влязохме в кръчмата на
Петър Вачков, родом от
това село, ни посрещна
твърде любезно, като
проводи дори дома да ни
донесат хубава „зелена
майска ракия“ да ни почерпи, и същевременно
ни поръча по едно кафе.
Ракията дойде и той
ни почерпи по две чаши
заедно с кмета Минков,
който твърде любезно
чукаше чашата си с нашите. Там стояхме около 15-20 минути, след
това тръгнахме за Пещера.
В 8 ч. вече бяхме в Пещера, където на пътя
ни за града срещнахме
духовното
шествие,
което с хоругвите, духовенството,
цялото
ученическо и учителско тяло, придружени и
от голямо множество

народ, отиваше към новопостроеното
петокласно училище, където
се отслужи водосвет
по случай празника. Присъединихме се и ние към
множеството и отидохме при училището, където се свети вода и се
произнесе едно обстоятелствено словце от
учителя Попов. След
водосвета и през целия
ден обикаляхме града,
посетихме няколко от
по-видните граждани.
Обядвахме у дома,
дето след обяда приехме
посещението на цялото
пещерско учителство.
Към 2 часа следобед
се отправихме към училището „Св. Димитър“,
гдето учениците с учителите и учителките
си начело бяха завили няколко плета хора. Пред
зрелището на тази картина Алеко предложи
щастливата идея да се
извика фотограф, който
да фотографира хубавата картина на хорото.
Фотографът дойде и
желанието на Алеко се
удовлетвори. От тук
потеглихме за петокласното училище, където, по мое предложение,
се сне една снимка от
група приятели с Алеко
начело.
Часът вече е 4,30 следобед. И понеже Алеко
пожела да види как се
празнува този ден и в
Татар-Пазарджик, решихме да тръгнем за там.
Приятелите, които ни
придружаваха с кмета
начело, пожелаха да ни
изпратят извън града,
до местността Белча,
където те бяха приготвили хубава закуска. На
това място останахме
цели 4 часа, до 8,30 ч.
вечерта, сред песни и
весели разговори. През
всичкото това време
Алеко бе извънредно
доволен и не намираше
думи, с които да благодари на пещерските приятели за техния толкова любезен прием.

Михаил Такев

Към 8,30 ч. вечерта
тръгнахме, придружени
и от пещерския гражданин Васил Томов, за
Татар-Пазарджик. Към
9 ч. ние вече бяхме в с.
Радилово, където, също
по изричното желание
на Алеко да пием по едно
кафе, влязохме в същата кръчма, в която се
бяхме отбили и заранта,
т.е. в кръчмата на Петър Вачков, макар Васил
Томов да настояваше да
не се отбиваме в това
село сега, по причина на
напреднало време. Там
останахме около половин час и пихме по една
чаша вино заедно с присъстващите
селяни,
които тутакси след нас
влязоха с гайда начело в
кръчмата. Там бе и кметът Минков, с когото,
както аз, така и Алеко,
чукахме чашките си и
любезно разговаряхме.
След най-благи пожелания и „На добър час“ ние
тръгнахме за Татар-Пазарджик.
На около 1 км вън от
селото се разговорихме с него върху характера на българина и
чувствата на нашия
селянин, в които той не
се съмняваше. „Такъв
е нашият българин,
каза той, кажи му две
искрени сладки думи и
той е целият твой.“
След това и двамата
задрямахме. Така пътувахме дотогава, докато
внезапно чух един силен
пушечен залп, който ме
разбуди и стресна. В
това време Алеко падна
на моите колене, като
могъл да каже, по думите на другаря ни Васил
Томов, само думите: „Ах,
убиха ме!“ Аз си обърнах
главата по направление
на изстрелите, в това
време се хвърли още
един отделен изстрел,
на разстояние от около
25 крачки, огънят на който бе отправен право в
лицето ми, а куршумът
замина над главите ни.
Щом се сетих, че това

е една убийствена засада, поставена с цел да
ни избие, аз извиках: „Лягайте, че ни избиха!“, а
на файтонджията: „Карай в кариер, Тошо, че
ще ни избият!“ Томов и
аз се наведохме над тялото на Алеко, което
вече лежеше над моите
и Томовите колене. Файтонът летеше из пътя
с риск да се преобърне
и скоро се намерихме
около
пазарджишката
железопътна станция.
Там, находящи се вече
вън от опасността, аз
се изправих и поканих
Алеко и той да се изправи. На неколкократното
ми поканване, като той
не се обади, отведнъж
се породи мисълта, дали
той не е убит. И понеже
най-деликатните органи
се намират в главата,
аз попипах навсякъде из
главата му дали няма някоя рана. За мое щастие
оказа се, че главата му е
здрава. Обаче Алеко при
все това продължаваше
да мълчи. Опитахме се
двамата с Томов да го
повдигнем от коленете
си, обаче що да видим,
той вече бе неподвижен
труп.
Стреснат от ужаса,
който ми причини самата мисъл, че Алеко е
мъртъв, аз заповядах на
файтонджията да кара
колата право в къщата
на прокурора. В 10,30
ч. ние вече бяхме пред
дома на прокурора, който на нашето потропване излезе, и след като
му описахме в общи черти начина и мястото на
извършеното злодеяние,
още там каза, че авторът е радиловският
кмет, за арестуването
на когото тутакси щял
да се разпореди, като
добави да отведем ние
тялото в болницата.
Отведохме тялото в
окръжната болница, където след няколко минути пристигна лекарят
и констатира, че смъртта е била моментална.

Още няколко подробности. На колата стояхме така: Алеко – отляво,
аз – отдясно, Васил Томов насреща ни. Залпът
се хвърли от лявата ни
страна, и, според констатираните от съдебното следствие факти,
един куршум е ударил в
желязото, което крепи
гюрука, когато е вдигнат, направил е рикошет, преминал е през
кожата и платното на
гюрука и се е забил в лявата страна на Алеко,
между 3-о и 4-о ребро,
счупил едното от тях
и от натиска на счупеното ребро се е спукало сърцето и е изтекла
кръвта. Куршумът преминал под кожата, излязъл на дясната страна и
там, под ризата, без да
пробие и нея, се спрял.
Куршумът се намери до
самата рана на дясната
страна. В раната се намериха още 3 парчета
куршум и няколко откъслеци от сукно.
От лявата страна
гюрукът на файтона
има 4 дупки, от които
2 големи и 2 по-малки –
всички произведени от
изстрели.
Също е ранен и един
от конете в задната
част.
Още в същата вечер
прокурорът отишъл на
телеграфната станция
да заповяда на пещерския околийски началник
да арестува кмета на
с. Радилово, обаче телеграфната станция е
била затворена. Тогава
заповядал на полицията
да изпрати стражар в
Пещера да предаде тази
заповед, но и стражарят не отишъл тутакси, а чак на заранта.
Началникът на Пещера
отишъл в Радилово, обаче не арестувал кмета,
а е извършил това, когато прокурорът и следователят са отишли
в Радилово същата вечер...“
Май 1897 г.
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Туристически маршрути до
Рилския манастир
МАРШРУТ 1: Самоков - Говедарци (13 км) – Туристически комплекс „Мальовица”
(15 км) – хижа „Маловица” (1
час) – връх Мальовица (2.30
часа) – Рилски манастир (6
часа) – ЛЕТЕН МАРШРУТ
Асфалтово шосе свързва гр.
Самоков с туристически комплекс „Мальовица” (28 км). Учебен център „Мальовица” е
разположен в местността
Меча поляна на 1720 м н.в.,
86 места, собствени тоалетни и бани, локално отопление, ресторант, бюфет,
кабелна телевизия, ски гардероб, учебна зала, библиотека, спортна зала.
В околността има няколко ски писти, влекове, заведения за хранене.
От комплекс „Мальовица”
маркираната със син цвят пътека е прокарана в южна посока по долината на река Мальовица, преминава през бетонен
мост над реката и по левия й
бряг за 1 час излиза пред хижа
„Мальовица” (1976 м н.в., 70
места, вътрешни тоалетни
и бани, локално отопление,
ресторант, бюфет).
За Рилския манастир се
тръгва по трасето на европейския туристически маршрут Е4, маркиран в червен
цвят. Пътеката се изкачва
в южна посока през два циркусни прага: Първа тераса
(20 минути) и Втора тераса
(още 15 минути), продължава
на юг-югозапад по стръмен
каменист склон и достига
Елениното езеро, като го
заобикаля край източния му
бряг. Оттук пътеката се
насочва в южна посока, като
се изкачва стръмно по каменистия склон. След това завива на югозапад и излиза на
главното Мальовишко било
северозападно от Елени връх.
Продължава се на запад по
тесния каменист билен ръб,
достига се премка между Мальовица и Елени връх. От нея

Рилски манастир

право на север по широко тревисто било за 20 минути се
изкачва връх Мальовица (2.20
часа). От премката се продължава на запад, започва слизане до обширна заравненост
западно от връх Мальовица.
За около 10 минути се подсича северно връх Голям Мермер
и се достига тясна премка
между него и Малък Мермер
(3 часа). Тук се изоставя трасето на Е4 и по маркираната
със син цвят пътека започва
стръмно слизане на юг по Дългия рид към долината на река
Малка Друшлявица. Пътеката
слиза с две големи извивки на
седловина с извор в северния
й край, насочва се в югоизточна посока, навлиза в гората и
с много серпентини слиза към
източната порта на Рилския
манастир.
МАРШРУТ 2: Самоков – Говедарци (13 км) – хижа „Мечит” (1.30 часа) – заслон
„Кобилино бранище” (3.30
часа) – Кирилова поляна
(2.40 часа) – Рилски манастир (1.30 часа) – ЛЕТЕН
МАРШРУТ
Говедарци се намира на 13
км югозападно от Самоков, с
който го свързва редовна автобусна линия. От центъра
на селото се тръгва на юг по
шосето за почивните станции (2 км), а след последната
сграда започва маркираната в зелен цвят пътека по
стръмен горист склон, вдясно от дола на малък поток.
По-нагоре пътеката пресича
на два пъти горския път за
хижа „Мечит” и следва почти
успоредно скиорската писта.
При повторното излизане на
пътя се продължава по него
в западна посока и след 15 минути (1.30 часа) се достига
хижа „Мечит” (1750 м н.в.,
70 места, вътрешни бани и
тоалетни,
туристическа
столова и кухня, бюфет, локално отопление).
За заслон Кобилино брани-

ще се тръгва нагоре на юг по
стар, леко очертаващ се коларски път. Той минава вляво
от хижата и пресича продълговата поляна с паметник в
горния й край. Пътят завива
надясно, преодолявайки стръмен склон с няколко големи извивки, и излиза на малка скло-

нова заравненост, над която
стърчи скална грамада. След
още две извивки пътят пресича диагонално северния склон
на връх Голям Мечит и излиза
на седловина. От нея пътят с
остър завой на запад преодолява с няколко извивки последната стръмнина и се насочва
към връх Малък Мечит, а връх
Голям Мечит остава вдясно
от пътя, който е прокаран по
източния му склон. Пътеката
достига безименен платовиден връх, западно от връх Голям Мечит. Веднага след него
има разклон на пътеки: на
югозапад – маркирана пътека
(жълт цвят) за Лопушки връх,
Страшното езеро и хижа „Мальовица”, а на юг – пътеката,
която трябва да се следва
(зелен цвят) за заслон „Кобилино бранище”. Маркировката
се насочва с малки отклонения по стръмния южен склон
на Мальовишкото било и слиза
до заслон „Кобилино бранище”
(3.30 часа от хижа „Мечит”).
През заслона преминава трасето на европейския маршрут
Е4 от Поповокапския превал
на северозапад до хижа „Рибни
езера” на юг. Лятната пътека
за туристическа база „Явора”
(зелена маркировка) се насочва в югозападна посока, успоредно на малък поток, преминава край Сухото езеро (4.40
часа) и с много серпентини
през смърчова гора слиза на
Кириловата поляна, където
се намира туристическа база
„Явора” (6.10 часа от хижа
„Мечит”). Тук от изток слиза
маркираната пътека от хижа
„Рибни езера”. За Рилския ма-

настир се върви по асфалтово шосе (7.5 км) или по пряката маркирана пътека (жълт
цвят) за 1.30 часа (общо 7.40
часа от хижа „Мечит”).
МАРШРУТ 3: Боровец –
хижа „Мусала” (кабинков
лифт, седалков лифт или
пеш – връх Мусала (2 часа)
– хижа „Грънчар” (4 часа) –
хижа „Рибни езера” (6 часа) –
Рилски манастир (5.30 часа)
– ЛЕТЕН МАРШРУТ
Боровец се намира на 10 км
от Самоков и на 70 км от София. Той е най-старият планински курорт и национален
ски център.
От Боровец до хижа „Мусала” се стига по няколко варианта:
1.
С кабинков лифт до
хижа „Ястребец” за 25 минути и още 50 минути по почти
хоризонтален черен път до
хижа „Мусала”.
2.
Със седалков лифт
до Горна лифтова станция
Ситняково за 20 минути. До
нея може да се стигне и пеша
по маркирана пътека (червен
цвят) за 1.30 часа. От Горната лифтова станция до хижа
„Мусала” се стига по 2 варианта:
I вариант – през Соления
поток и долината на Мусаленска Бистрица – 3 часа (зелена
и червена маркировка).
II вариант – през Сладката
вода и връх Шатър – 3.30 часа
(жълта маркировка).
3.
Пешеходен
маршрут. Той следи трасето на
европейския маршрут Е8 и
започва от центъра на Боровец, а след двореца Бистрица

Маршрути
се насочва срещу течението
на река Мусаленска Бистрица.
Широката в началото пътека
минава през иглолистна гора,
достига местността Велчево мостче (2 часа), прехвърля
се на десния бряг на реката,
навлиза в клековия пояс и набира височина. По-нагоре пътеката излиза на открито и
изкачва последната стръмнина, наречена „Голгота”, и достига хижа „Мусала” - 4 часа.
Хижа „Мусала” е на 2389 м
н.в., 50 места, външни тоалетни, локално отопление, туристическа столова, бюфет, собствено ел.
захранване.
За връх Мусала пътеката
започва край северния бряг
на Долното Мусаленско езеро, с няколко серпентини се
изкачва на третия циркусен
праг, а след това в южна посока достига втория циркусен праг при Алеково езеро,
заобикаля връх Палеца и по
западния склон на връх Иречек
достига заслон „Ледено езеро”
(1.15 часа). В непосредствена
близост е заслон „Еверест”
(2700 м н.в., 27 места, туристическа столова, бюфет).
След заслона пътеката прекосява североизточния ръб на
връх Мусала, по-нагоре преминава над дълбока пропаст (Дяволският улей) и по западния
склон излиза на връх Мусала (2
часа).
Първенецът на Рила връх
Мусала е най-високият връх
в България и на Балканския
полуостров, а надморската

Хижа „Мечит”

Хижа „Грънчар”

му височина (2925 м) го нарежда на шесто място след
планинските първенци в Европа.
От връх Мусала трасето на
Е8 продължава в южна посока
край гроба на известен планинар и с много извивки слиза
на седловината Преслапа (20
минути). От нея с изкачване се траверсира от изток
връх Малък Близнак, достига
се седловината между него и
връх Голям Близнак и след неговото подсичане се излиза
на седловината пред Маришки
връх (1.20 часа).
От седловината на изток
продължава трасето на Е8 за
хижа „Заврачица”, а пътеката
за хижа „Грънчар” се насочва
на юг, подсича Маришки връх,
излиза южно от него, с леко
изкачване прекосява склоновете на връх Овчарец и се
спуска към седловина Долни
куки (Джанка). От широкото
затревено било на седловината бързо се слиза в югоизточна посока по маркираната
пътека до хижа „Грънчар” (4
часа от връх Мусала). Хижа
„Грънчар” е на 2180 м н.в.,
120 места, външни тоалетни, собствено ел. захранване, туристическа столова,
бюфет.
За хижа „Рибни езера” се
тръгва в западна посока по
маркираната пътека (син
цвят) край телефонните
стълбове до седловина Джанка (Долни куки). От седловината с продължително изкачване (червена маркировка) в
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Хижа „Мальовица”

Заслон „Леденото”

южна посока се излиза западно от котата на връх Ковач.
Пътеката продължава на юг,
минава югозападно от връх
Курджилък (Стражник), рязко завива на запад, преминава по западните склонове на
Лопатнишки и Средния връх
и достига седловината Горни
куки (3 часа). От нея на юг се
отклонява маркирана пътека
за хижа „Семково”, а за хижа
„Рибни езера” маршрутът
продължава по главното било
в западна посока към връх Канарата. Пътеката прекосява
от северната страна връх
Чемерна, преминава през назъбения скален ръб на връх
Вапа, насочва се към връх
Реджепица (Скалец), който
остава вляво от пътеката
и връх Канарата. Лентовата
маркировка на лятната пътека продължава в западна
посока до седловината преди
внушителния връх Канарата
(4.45 часа). От седловината
на запад се отклонява маркирана пътека (зимна и лятна
маркировка) към връх Канарата и хижа „Македония”, а за
хижа „Рибни езера” червената
лентова маркировка се насочва в северозападна посока. Тя

слиза с много серпентини на
Канарския преслап над циркуса на Рибните езера. Спускането в циркуса става с много
серпентини по стръмния западен склон на връх Йосифица
до хижа „Рибни езера” (6 часа).
За Рилския манастир се
тръгва по маркираната в
жълт цвят пътека, която
минава западно от Долното
Рибно езеро, след това продължава отляво на оттока
на езерото, а по-надолу се
съединява с каскадния път в
местността Тиха Рила, близо
до водослива на Рилска река
и река Маринковица (1 час).
Движението продължава по
каскадния път и след около
2.45 часа се достига туристическа база „Явора” в местността Кирилова поляна (3.45
часа). Тук от североизток слиза маркираната пътека от
заслон „Кобилино бранище”. За
Рилския манастир се продължава по асфалтово шосе (7.5
км) или по пряката маркирана
пътека (1.45 часа) – общо 5.30
часа.
Йордан Йорданов,
експерт в БТС
Карта: Инж. Иван Петров
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Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Буквите, които говорят и
си имат имена
„С божия милост здрави сме, ала между нас са
дошли мнозина учители-християни от Италия,
Немско и Гръцко, които ни
учат различно. А ние, славяните, сме прост народ
и нямаме кой да ни напъти към истината и да ни
научи на разум. Ти, добри
господарю, изпрати ни
такъв мъж, който да ни
разясни всяка истина.”
С това писмо от моравския княз Ростислав,
цитирано в житието на
Методий, князът през
862 г. молел византийския император Михаил
III за помощ в тази негова нужда. В борбата за
политическо самоопределение и самостоятелно
културно съществувание, в стремежа за окончателно утвърждаване
на християнството като
всеобща религия, моравският княз искал да възпре немското, латинското влияние, да ограничи
правата на чуждото духовенство. И избрал да
противопостави на латинския език славянския,
на латинското богослужение - славянското.
„Чуй, Философе, никой
друг не може да свърши
това освен тебе - обърнал се императорът към
Константин. - Ето ти
дарове, вземи своя брат,
игумена Методий, и иди.
Защото вие сте солуняни, а всички солуняни
говорят чисто славянски.“ На което получил
следния отговор от Константин: „Макар и да съм
уморен и болен телесно,
с радост ще ида, ако да
имат букви на своя език.“
Константин не се отнесъл формално към задачата си. Той не просто сътворил буквите,
а вплел в тях кода на
цялото знание, до което
се бил докоснал през живота си, защото вярвал,
че да се пише беседа без
букви, значи да се пише
върху вода.

***
В новата азбука Кирил
и Методий поставят на
челно място буквата А
като символ на начало
и самосъзнание. Всяка
следваща буква е взета от началото на конкретна дума и, четени
последователно, те образуват смислен текст,
скрито послание на светите братя към народа,
който ще се ползва от
тяхното творение, давайки му да разбере защо
са нужни буквите, какъв
е техният смисъл и накъде ще ги поведе родното слово. „Аз, Буки, Веди,
Глаголи, Добро, Есть, Животе, Земля, Како, Люди,
Мислете, Наш, Он, Покой,
Ръци, Слово, Твръдо! Ук,
фрът, хер! От! Ща чръв!
Ци ша! еръ, ер, ери! Ет!
Ен он! Йен йон! Юс! Ят!”

Преведена на съвременен
български език, тази уникална азбука звучи така:
„Помни буквите, учи да
говориш! Добре е да живееш здраво на земята!
Защото както хора мислите, наша е той опора.
Изричай словото твърдо!
Нагоре всеки да лети!
Върви! Избягвай червея!
Покорявай висотите! Ти
мъж, ти юноша, вие хора!
Човече! с ум и разум! Във
вярна посока и с ясно съзнание! Напред! Слава!“
Това е и до днес единствената азбука, в която
буквите си имат имена.
Но и азбука, съдържаща в
себе си основното послание за човека и знанието.
Изреждана
последователно, глаголицата общо
взето образува фразата
„Аз, знаейки буквите, ще
мога да чета, да опозная
живота, доброто и злото
в него, да обичам, да прощавам, да съм човек...”
Названието на азбуката – глаголица, идва от
думата глагол, означава-

ническа принадлежност е
старобългарски. За него
са характерни съчетанията шт, жд (в думи като
нощь, гражданинъ, межда), широкият гласеж на
э (в думи като лэто, бэлъ,
млэко), употребата на
дателен притежателен
падеж вместо родителен притежателен (отьць ему вместо отьць
его). Всички тези черти
безспорно доказват, че
създаденият през девети век на основа на глаголицата книжовен език
е български по произход.
Той се разпространява
първоначално в Моравия
и Панония. След смъртта
на Методий през 885 г.
неговите ученици са прогонени от пределите на
Моравия и намират прием в двора на княз Борис
в България.
Глаголическата писменост разцъфтява в книжовните средища край
Плиска, Преслав и Охрид.
Открити са глаголически надписи в Преслав и

***

В края на IХ век в Преслав възниква и втората
старобългарска азбука
– кирилицата, която съдържа 24 букви от гръцкото писмо и 14 знака,
близки до глаголическите, които съответстват на чисто българските звукове: Б, Ж, З, Ш,
Щ, Ч, Ц, Ъ, Ь, Ю, Ы. Кирилицата няма установено
авторство.
Повечето
учени отхвърлят тезата, че Климент Охридски
е неин автор. По-вероят-

(сърби, македонци, руси,
беларуси, украинци, румънците до средата на
ХIХ в., казахи, таджики,
монголци и др.), е възникнала в България. Макар че съдържа и гръцки
букви, тя следва модела
на глаголицата и отговаря на най-съвършения
принцип за писане, според който на всеки звук
съответства отделна
буква. Този принцип е застъпен последователно
в глаголицата, а след
това и в кирилицата,
благодарение на което
днес ние четем и пишем,
без да се колебаем както
други европейци пред думите от родния си език.

***

ща „дума“ (такова е и названието на буквата Г в
самата азбука). Тъй като
„глаголати“ означава „говоря”, глаголицата поетично е наричана „знаците, които говорят“. А
думата АзБука идва от
първите две букви на
глаголицата. В превод от
прабългарски Азъ означава „памет“. Освен това
на древния ни език алем
означава „първи“, „аан“
означава „бог“ или „небе“.
Същите тези букви
имат и числена стойност - първите десет
букви са за единиците,
вторите - за десетиците, а третите - за стотиците. Т.е. глаголицата
представлява и числена
система. При това численият ред е оригинален.

***
Ко н с т а н т и н - К и р и л
създава глаголицата за
солунското
славянско
наречие, което принадлежи към източнобългарските рупски диалекти.
Следователно езикът на
солунските братя по ет-

глаголически ръкописи в
Охрид. Не е вярно твърдението, че глаголицата се утвърждава само
в Охридския книжовен
център. Старобългарски
е най-големият средновековен акростих (440
стиха), открит от българския учен Георги Попов в състава на триода,
този акростих е дело на
Константин Преславски
и първоначално е създаден на глаголица. Глаголически ръкописи се пренасят и в Киевска Рус през
Х в. при покръстването
й. Най-интересна е съдбата на глаголицата в
Далмация и Хърватска.
Тя е свързана с част от
прогонените от Моравия
ученици на Методий и с
Климентовата школа в
Охрид. Съществува десет века, през ХIХ в. папа
Лъв ХIII е принуден да разреши книгопечатането
на глаголически произведения под натиска на духовенството, което пази
и уважава глаголическата традиция.

но е той да е усъвършенствал глаголицата, азбуката на почитаните от
него свети братя. Кирилицата се свързва с книжовниците от Преслав,
понеже е продължение на
вековна традиция държавни документи да се
пишат с гръцки букви. Но
„без устроение”, както
казва Черноризец Храбър.
„Устроението”, тоест
приспособяването
към
българската реч, става
възможно едва след появата на глаголическата
писменост в България.
Именно от нея са взети
буквите за специфичните български звукове, като са опростени в
духа на графиката на цялата азбука.
Дълго време двете азбуки се употребяват успоредно, но към края на
Х и началото на ХI век
по-икономичната и лесна
за писане кирилица измества глаголицата. За
нас, българите, е важно
да знаем, че кирилицата,
с която днес си служат
милиони хора по света

За съжаление основните и най-известни
писмени паметници с използвана глаголица от Х
век не се намират в България. Зографското четвероевангелие се съхранява в Санкт Петербург,
Асеманиевото евангелие
е във Ватиканската библиотека, Мариинското
евангелие - в Московската държавна библиотека,
Мюнхенският
абецедар - в Баварската
държавна
библиотека,
Синайският псалтир се
пази в синайския манастир „Света Екатерина“
в Египет, Охридското
евангелие е в колекцията на университета
в Одеса и само част от
Рилските глаголически
листове се съхраняват
и до днес в Рилския манастир, докато друга част
също са в Санкт Петербург.
Но най-странното от
всичко е, че на глаголица и кирилица е написан
и молитвеникът в катедралата „Нотр дам” във
френския град Реймс,
където традиционно се
е провеждала коронацията на френските крале.
Ръкописът е известен
във Франция като „Свещен текст” („le Texte du
Sacre”) и до ден днешен
се смята за народна светиня, понеже над него
са се клели във вярност
главите под короните.
А всъщност представлява препис от молитвеник, написан на старобългарски език. Защо
французите са избрали
точно такава книга,

чиито текстове никой
в страната им не е можел да прочете? Каква
прекрасна загадка. Те са
смятали, че това са някакви древни божествени писмена, съдържащи
тайните на миросътворението... Но както вече
разбрахме, глаголицата
пази в себе си смисъла на
съществуването и този
факт не би трябвало да
предизвиква голямото ни
учудване... Едва руският
император Петър I през
1717 г. при посещението
си във Франция по държавни дела и попадайки
в Реймс, за изумление на
всички започва свободно
да чете на глас първата
част на ръкописа.

***
Някои
интересни
факти за кирилицата
- Изследователи на
старобългарската азбука смятат, че в буквата
„Ч“ е скрит символът на
чашата за причастие.
- Буквата „Ф“ в кирилицата е заимствана от
гръцкия език. Този звук
бил чужд за славянските езици и днес практически почти всички думи
с тази буква в една или
друга степен са заимствани.
- Учените и до днес не
могат да разберат откъде авторите на славянската азбука са взели
буквите Ц и Ш. Букви с
подобен вид има в етиопски арамийски писма,
но те звучат по съвсем
друг начин.
- Съвременното признаване на кирилицата
идва през 1980 година,
когато папа Йоан Павел
Втори обявява Кирил и
Методий за покровители
на Европа. Покровителите на Европа са християнски светци, които се
почитат като небесни
покровители и застъпници пред Бога на цяла Европа и са само шестима.
- Върху автомобилните номера у нас се
използват само букви,
които присъстват и в
кирилицата, и в латиницата. Тези букви са само
12 - А, В, Е, К, М, Н, О, Р,
С, Т, У, Х (буквата У е прието условно да съответства на Y).
Филипина Бондокова

100 национални туристически обекта

май 2018 г.

15

№19 а Музеят на образованието
в Габрово
Помещава се в сградата на
първата българска гимназия
– Априловската.
В пет експозиционни зали
се проследява развитието на
българското образование от
създаването на славянската
писменост до съвременното
обучение.
Първата
зала
обхваща
периода от IX в., когато
била създадена славянската
писменост, до 1835 г. Тук могат да се видят и писмените
опити на българите още преди създаването на кирилицата. Най-популярната форма
на обучение до 1835 г. е килийното и взаимното училище.
От този период са запазени
много интересни пособия за
писане.
Втората зала е посветена
на новобългарската просвета и образование в периода
от 1835 г. до Освобождението на страната през 1878
г. Това е времето, в което
българското образование започва да се развива бързо и
да мери ръст с европейското.
В този период просветата
се финансира със средства и
дарения на народа. Отварят
врати много класни училища, както и няколко гимназии
и специализирани училища.
Благодарение на запазените
уреди от кабинетите в Априловската гимназия, както и с

дарения от страната, в музея е направена възстановка
на кабинет, като са изложени
едни от най-запазените и интересни учебни помагала от
онова време. Тук може да се
види интересен уред, наречен
телурий, който се е използвал в часовете по астрономия.
Третата и четвъртата
зала обхващат периода от
1878 г. до края на ХХ в., в който българското образование
приема наследството на възрожденските учебни методи
и успешно ги съчетава със
световните практики. Образованието достига до всички слоеве от населението и
България се нарежда на първо място по грамотност на
Балканския полуостров. След
Втората световна война в
училищата и висшите учебни
заведения силно влияние оказва съветската педагогическа
система. В края на ХХ в. се
появяват и първите частни
училища и университети.
В последната, пета зала в
музея е направена възстановка на взаимно училище. Класната стая е възпроизведена
до най-малкия детайл, включително и т.нар. „затвор” –
помещение за наказание на
провинилите се ученици, което се намирало под учителската катедра.

Географският център на
Музей „Дом на хумора и сатирата”
България - местността Узана

Местността Узана се намира на територията на община
Габрово, в подножието на връх
Исполин (1523,40 м), в западната част на Шипченския дял на
Средна Стара планина, в сърцето на България. Най-близкият
изходен пункт към високопланинската поляна е град Габрово, който се намира само на 22
км по асфалтов път.
От 2009 г. местността е със
статут на курортен комплекс.
Тук се намира Географският
център на България, който е
измерен през 1991 г. Същата
година е поставен знак, който
отбелязва средата на територията на страната ни и представлява стилизирана форма
на пирамида, оцветена в цветовете на националния трибагреник. Близостта с града дава
възможност за посещението
и на други културно-исторически обекти – Соколския манастир, Архитектурно-исторически резерват „Боженци”.
Местността традиционно
се свързва с възможностите
за почивка и отдих сред природата. Тя е най-широката билна

поляна в Стара планина и е обградена отвсякъде с вековни
букови гори. Надморската й височина варира от 1220 до 1350
м, като най-високата точка
е връх Марков стол (1352 м).
Местността е изходна точка
за територията на два парка: на запад – Национален парк
„Централен Балкан” и на изток – Природен парк „Българка”. Местността и регионът
са подходящи за скално катерене и спелеология, пешеходни
преходи, планинско колоездене.
Узана е популярен зимен курорт. В местността има осем
писти, като най-голямата е с
дължина 1300 м. Всички писти
са съоръжени с влекове.

Той е създаден върху основите на стара кожарска
фабрика на „лъжовния” 1 април (Международния ден на
шегата) през 1972 година и
е горд наследник на местния
фолклорен хумор и веселите
карнавални традиции на Габрово – българската столица
на хумора.
Целите на музея са да събира, проучва, експонира и
популяризира хумора на народите в областта на изящните изкуства, литературата
и фолклора, фотографията,
плаката, веселите празници
и маскарадни традиции по
света.
Домът на хумора и сатирата има 10 изложбени зали,
звукозаписно студио, конферентна зала, щанд за сувенири, библиотека, безплатен
паркинг. Той предлага на своите гости забавна разходка
из постоянните експозиции
(„Корените на габровския хумор”, „Раят”, „Грехът”, „Маската – лицето на празника”, „Да живее карнавалът!”,
„Карнавалът върху пощенски
марки”), детска развлекателна зала „Планета Габрово”,
временни изложби на хумористично изкуство, както
и множество интересни
атракции (виц-банка, криви
огледала, паметник на габровската котка с отрязана
опашка, чанове за прогонване на зли духове, маскиране
с карнавални костюми и др.).
Домът притежава собствен фонд „Хумор на народите”, който включва 147 500
музейно-документални цен-

ности и 38 200 художествени произведения (на 9050
автори от 173 страни) от
областта на живописта,
скулптурата, карикатурата, графиката, фотографията и плаката.
Сред значимите изяви на
Дома са: Международното
биенале на хумора и сатирата в изкуствата (всяка
нечетна година); Националната среща-наддумване
„Благолаж” (всяка нечетна
година); Европейските срещи на хумористичното изкуство „Изток – Запад”; 1 април
– рожденият ден на Дома на
хумора и на планетата Габрово; веселите четвъртъци
и др.
Разположен в центъра на
Габрово, в непосредствена
близост до автогарата и жп
гарата, Домът на хумора и
сатирата посреща своите
посетители с веселия поздрав на любими хумористични герои, чиито скулптурни

композиции оформят Парка
на смеха: Хитър Петър, Чарли Чаплин, Дон Кихот и Санчо
Панса, дело на проф. Георги
Чапкънов.
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Екскурзия, изпълнена с много
история, езера и водопади
П

оредната впечатляваща екскурзия на
туристите от Туристическо
дружество
„Осогово“ - град Кюстендил,
бе в рамките само на два дни,
но ние успяхме да разгледаме в Македония – Кратово,
античните градове Стоби и
Хераклея, Крушево, Битоля,
а в Гърция - остров Ахил, Кастория и Едеса.
Началната точка от маршрута първия ден бе град
Кратово – град на парите,
мостовете и кулите. Някога
е бил важен рударски център,
а тукашните търговци обикаляли със стоките си целия
свят. И днес са запазени като
паметници от това време
редица стари къщи, турски
мостове над Кратовската
река, живописните кули-крепости, в които богаташите
пазели своите съкровища.
Античният град Стоби е
най-големият археологичен
комплекс в Македония. Разположен е на около 80 километра южно от столицата
Скопие. Градът е основан
от племето пеони. През II в.
пр.н.е. е завладян от римляните. През IV-V век са построени големи църкви,
богато украсени с мозайки и фрески. През
V век Стоби става
столица на римската
провинция Македония
Секунда. Градът е
ограбен от Теодорих
Велики през 479 г.,
пострадал при земетресение през 518 г. и
от набезите на авари
и славяни през VI век,
в резултат на което
жителите му постепенно го напускат.
На запад от Прилеп, горе в планината, като орлово
гнездо е кацнал героичният град Крушево. Останахме много
изненадани. Крушево
е прекрасно курортно
градче. Пътят е много стръмен, с остри и
тесни завои. От този
път се открива една
прекрасна гледка на
цялото поле чак до
историческия Чеган.
Увлечени в красивата
панорама на Пелагонията, не усетихме кога сме
наближили града и Крушево съвсем неочаквано ни се
представи. На най-високата
точка над града на площ от
12 хектара е изграден Македониум. Това е комплекс от
паметници. Открит е през
1974 година, по случай 71вата годишнина от Илинденското въстание. Символизира
борбата и вечния стремеж на
македонския народ за свобода
и самостоятелна държава.
В съседство, построен от
бетон и стъкло във формата
на кръст, е изграден музей
на Тоше Проески - най-популярния певец на Македония и
една от най-големите звезди на балканската музикална сцена. Трагично загинал в
транспортно произшествие,
той посмъртно е провъзгла-

сен за почетен гражданин на
Македония. Крушево е неговото родно място. Част от
експозицията в музея са две
восъчни фигури на Тоше в естествена големина, както и
350 автентични експоната,
собственост на семейство
Проески.
Следващият античен град,
който посетихме, бе град Хераклея Линкестис. Основан е
в средата на IV век пр.н.е. от
македонския цар Филип II Македонски в близост до съвременния град Битоля. Името
на града произлиза от Херакъл, митологичния герой. Впечатлиха ни древноримски останки, известни със своите
неповторими подови мозайки.
Изящни, изградени от малки,
еднотипни разноцветни камъчета. Търпеливо нареждани
едно до друго, за да образуват различни диви животни
и растения. Като в рисунка…
Последната спирка за деня
бе град Битоля. Градът е втори по големина в страната.
Разположен е на река Драгор,
в подножието на планината
Баба (Пелистер). Вечерната
ни разходка из града ни даде
възможност да разгледаме

много исторически здания.
Най-впечатляващите от тях
са от османския период. Часовниковата кула на центъра
е изградена със здрави стени,
масивни и спираловидни стълби. Посетихме църквата „Св.
Димитрий“, построена през
1830 г. с дарения от местни
търговци и занаятчии. Църквата наистина заслужава
внимание – има невероятни
икони и фрески, изработен
от дърво епископски трон,
арка с издялани фигури на
Исус и апостолите. В Битоля
видяхме и няколко джамии, останали от османския период,
турска баня и старата чаршия. Визуално и мислено преминавахме през епохите. Това
се оказва най-добрият начин
да надникнеш в миналото и да
усетиш излъчването на мяс-

тото, на което се намираш.
Рано сутринта на втория
ден автобусът потегли към
дългоочаквания остров Ахил
в Гърция. Предстоеше пътуване покрай Преспанското
езеро (разположено в Македония, Гърция и Албания).
Остров Свети Ахил е било
любимото
място
на цар Самуил, един
от последните владетели на Първото
българско царство,
живял в трудни и
смутни
времена.
Там, в едноименната базилика, той
е бил ръкоположен
за български цар и
пак там в нея е бил
погребан
заедно
с част от своите
храбри воини.
Остров Ахил се
издига в централната част на Малкото Преспанско езеро. До самия остров
се стига по дълъг
850 метра понтонен мост, който
лекичко се поклаща под ритъма на
стъпките. На самия
остров има малко
селище, наброяващо
21 жители.
Връзката
на
остров Свети Ахил
с българската история датира от края
на VII век, приблизително от
времето, когато Аспаруховите българи преминават
Дунава и се заселват на Балканския полуостров. По това
време един от братята на
кан Аспарух – кан Кубер, се
заселва в земите около двете Преспански езера и там
основава друга българска
държава – Куберова България, населявана от българи и
славяни, подобно на Аспарухова България.
При княз Борис Първи земите около Малкото Преспанско
езеро са в държавните граници на България. За утвърждаване на християнството
в новопокръстената българска държава той построява
7 големи епископски храма в
различни краища на България,
един от които е базиликата

на остров Свети Ахил. По
това време – края на IX век,
князът изпраща в този район
големия български просветител, един от учениците на
братята Кирил и Методий –
Климент Охридски.
Близо век по-късно, в края
на X век, цар Самуил обновява основно базиликата и я
превръща в патриаршеска.
Той пренася от току-що превзетия от него град Лариса
в базиликата мощите на свети Ахил и от тогава храмът,
както и самият остров, носят неговото име.
В тази базилика Самуил е
бил ръкоположен за български цар и пак там в нея е бил
погребан, заедно с част от
своите ослепени от жестокия Василий Българоубиец
воини. Някои историци смятат, че за известен период
Преспа е била столица на България по Самуилово време.
Преспа попада под византийска власт през 1018 година, а през 1073 година базиликата и средновековният град
са разрушени от германци и
викинги.
По времето на Второто
българско царство в продължение на половин век районът
отново е част от България.
Основната забележителност на мястото като цяло
е голямата базилика „Свети
Ахил”. Зърнахме я още от високото и бързо се спуснахме
към нея. Бяхме омаяни. Останките от сърцето на базиликата, където е бил някога
олтарът, гордо се издигаха
почти в цял ръст, а зад тях
в процепите и съхранилите
се прозорчета синееше езерото. От повечето стени,
за съжаление, беше останало
съвсем малко сиротни останки. Но все пак силуетът и архитектурата си личаха.
В средата на XX век при
археологически разкопки са
открити гробовете на цар
Самуил, на сина му Гаврил-Радомир, царувал за кратко след
смъртта на баща си, и на още
около 300 души, погребани до
базиликата. Предполага се,
че това са част от ослепените Самуилови воини.
Разгледахме и манастира „Света Богородица Пор-

фирна”. По-голяма част от
манастира беше в руини, но
най-важната му част – манастирската църква - беше запазена. От информационната
табелка пред входа на манастира прочетохме, че църквата е строена в началото
на XVI век. Посещението на
тази малка църква също беше
много вълнуващо именно поради тези стари оригинални
стенописи, част от които
датират от 1524 година.
Беше невероятно да се върнем толкова векове назад.
След нея наминахме и към
църквата „Свети Георги” с интересната камбанария, кат
често погледите ни се връщаха назад към базиликата.
Последната отбивка за
деня ни бе днешният гръцки
град Едеса, бившият български град Воден. Състои се
от две части – Горен и Долен
град. През града минава река
Вода, захранваща два големи
водопада. Покрай водопадите
е построен приятен градски
парк. Скалите зад единия от
водопадите са образували
интересна пещера. Пред втория водопад има изградено
мостче за наблюдение. От
пътеката край горния водопад се разкрива панорама към
Долния град. Определено си
заслужава гледката отгоре
към целия град. Невероятно тесни улички, старинни
сгради, средновековен калдъръм, чистота, паметници и
статуи, кокетни кафенета,
романтични ресторантчета,
хотелчета… Гледаш, снимаш,
радваш се.
Но всяка приказка си има и
своя край. Пътят ни към България следваше едни големи
планини, чукари, реки и тунели, мостове и пропасти. Не
чувстваме. Видяното някак
се плъзга пред нас, докосва
ни почти неуловимо, ефирно и
отминава. Всичко се изнизва
като на кинолента. Липсват
ни разтърсващото усещане,
изригващата емоция, поглъщащото преживяване на видяното.
Силвия Михова,
секретар на ТД „Осогово“,
гр. Кюстендил
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Пролетен поход на туристите от ТД
„Свищи плаз - 2013“ до хижа „Паскал”
В
пролетното утро на
14 април участниците
в похода се събрахме
в училищния двор на
СУ „Св. Паисий Хилендарски”,
където местните планински
водачи ни инструктираха и
запознаха с особеностите на
маршрута за деня. Групата
се отправи към местността
Спасово кладенче и още по
пътеката стана ясно, че походът ще бъде изпълнен с красиви гледки и забавни приключения. Покрай коларския път
лъкатушеха няколко вади, които ту се събираха в общ поток, ту преливаха една в друга през средата на пътеката.
Това беше и първото предизвикателство за деня – младите туристи да останат сухи.
Пристигайки на Златишкия
манастир „Вознесение Господне“, групата направи кратка
почивка за закуска сред природата.
След като напълнихме бутилки с чиста изворна вода и
се подкрепихме с лакомства,
продължихме по пътеката
от параклиса „Св. Кирик и
Юлита“ през Цанково дере,
до подножието на връх Голеш
(1294 м). Преминавайки по пътеката, се отбихме до навеса
с люлката, където си направихме и групова снимка с изглед
към долината на река Курудере и връх Свищи плаз (1888 м).
Предвид разнообразния терен
на тази пътека, преодоляването на първите 300 метра
положителна
денивелация

беше приятно, но изискваше
известни планински умения
и сръчност. В подножието на
връх Голеш си обещахме, че някой ден ще си направим излет
до останките на крепостта
„Калето“ (Златишко кале, Тракийско кале), унищожена при
готските нашествия в средата на III в. Порадвахме се
на панорамата към Златишко-Пирдопската котловина,
на гледката на последните
снежни преспи по северния
склон на връх Свищи плаз и на
приказния пейзаж към хижа
„Свищи плаз“ и върховете „Голяма Занога“ (1819 м) и „Миале“ (1803 м). Маршрутът ни
премина по планинския път
през местностите Равнака,
Нивите, Солището и по рида
„Говедарника“ към Шопов камък. Изкачихме се на „камъка“,
за да се насладим на откриващата се гледка към върховете Косица (2001 м) и Паскал
(2029 м). Тъй като запасите
ни от вода бяха намалели, се
отправихме към някогашните
овчарски колиби на „Аджи Баевите изворе“ (известна още
и като Равни води), до които
има свежа вода и каптиран
извор. Там, в прохладата на
буковата гора, решихме да си
направим дълга и заслужена
почивка за обяд.
Нашият поход продължи по
маркираната пътека, над гората, водеща към крайната
ни точка за деня – хижа „Паскал“. След като преминахме
ловко преспите и няколко де-

рета, даващи начало на река
Санър дере (Граничен дол),
продължихме по жалоните на
маркираната пътека, която
минава почти водоравно на
изток, над гората, и достига
до обширна поляна, в средата
на която се вижда отдалеч
дълга пресъхнала чешма с корита за напояване на добитък - Аджицанов извор (Големия извор), даващ началото
на река Славци. Местността
тук е изключително красива, просторна и открита, с
панорамни гледки навред, докъдето погледът достига.
Красотата на това място
ни заплени толкова много, че
предвид оставащите ни 25
минути до хижа „Паскал”, не
успяхме да се въздържим и
седнахме да се полюбуваме на
красивия пейзаж. От пресъхналата днес чешма на поляната се спуснахме към гората,
минахме покрай вековните
буки на югоизток и съвсем
скоро пристигнахме до местността Мали извор, в която е
построена хижа „Паскал”.
На входа на хижата ни посрещнаха нашите ятаци от
Туристическо
дружество
„Свищи плаз - 2013”. Те бяха
доставили хранителни запаси
за вечеря и закуска на другата сутрин. Гостоприемната
хижарка Тотка ни покани в
хижата и ни предложи топъл
билков чай, сетне ни нагости
с вкусна супа. След като се
подкрепихме и си починахме,
решихме, че имаме още мно-

го сили и енергия. Затова започнахме занимателни игри,
като планинско ориентиране,
предаване на съобщения чрез
морзова азбука, алпийски възли, движение по хоризонтален парапет, дърпане на въже
и много други. Напалихме
огън и с учениците Цвятко
и Лорена приготвихме вкусна вечеря на барбекюто пред
хижата. Привечер всички се
събрахме около лагерния огън,
пяхме песни и си разказвахме
за местата, които искаме да
посетим.
На следващата сутрин се
събудихме още в ранни зори.
След закуска си направихме
сандвичи за из път и като
благодарихме за гостоприемството на хижарката, потеглихме по обратния път за
гр. Златица, като следвахме

Ешек пътека (Магарешката
пътека), която пресича местността Равна. Както си вървяхме по росата, точно преди
рида Говедарника на един от
нашите другари му се скъсаха
обувките. Разбира се, в планината ходим добре оборудвани
и бързо решихме проблема с
два-три ремъка. После решихме да си направим междинна закуска с течен шоколад
и сандвичи на Шопов камък.
След като вече бяхме видели връх Голеш и от четирите
му страни, се спуснахме към
Говедарника по пътеката покрай Орловата скала. Пътьом
си набрахме свежа планинска
коприва и планирахме следващото си приключение – поход
до местността Оборище.
Даниела Самарджиева

От Кремен до Брезница

Отдавна знаех за село Кремен,
за неговите борбени и издръжливи като кремък люде, за стоицизма им през Илинденското
въстание и за това, как те отново са създали селото си след
опожаряването му от турците.
Ето защо с готовност тръгнах на поредния туристически
поход, който щеше да започне
именно от Кремен.
Този път сменихме обичайната посока – вместо към Южен,
се отправихме към Северен Пирин. Слънцето вече огряваше източните склонове на планината
и селцето беше обляно в светлина. Неслучайно някога хората са
решили да се заселят точно на
това място - закътано, слънчево, но и труднодостъпно.
На пейката пред храма „Свети Николай Чудотворец“ седят
възрастни жени, готови според
обичая да извършат неделния
църковен ритуал. Още е рано, но
заради нас една от тях отключва черквата и ни дава възмож-

ност да усетим атмосферата
на този Божи дом, построен още
през 1835 година. Помещението
е малко, но с богат олтар. В близост до него са поставени маси,
отрупани с икони и гоблени – дарове от християни.
Тръгваме по стръмните улици
на Кремен в посока село Брезница. Днешният преход е, както го
наричаме помежду си, лежерен,
без големи натоварвания, без
изкачвания на върхове, по-скоро разходка, отколкото поход.
Не бързаме, за да се насладим
на прекрасната, както винаги,
пролет. Колко точно е определението, което поетесата
Елисавета Багряна е дала на месец април – „цветоносеца блед“!
Нежният цвят на плодните
дръвчета, свежата зеленина на
тревата, бистрата синева на
небето, полъхът на планинския
ветрец – всичко гали не само
сетивата, но и душата на човека и за кой ли път го кара да
усети хармонията на природа-

та. А и това чудно съчетание
между пролет и зима, което ни
заобикаля! Докато с напредването на деня ние се сгорещяваме
все повече, върховете наоколо
са все така белоснежни, застинали в своето ледено величие,
като че ли завинаги останали
в прегръдката на зимата! Тази
красота те кара да забравиш суетата на делника, да разбереш
безсмислието на дребнавото,
егоистичното, враждебното.
Но ето че ни очаква изпитание, трябва да минем от другия
бряг на река Туфча, а импровизираният мост от две греди не е
много надежден. Водата по това
време на годината е твърде
студена, за да се поокъпем в нея.
Най-опитните вече са на другия
бряг и помагат на нас, останалите. След като и последният
човек от групата е оставил зад
гърба си „моста“, продължаваме
по нашия маршрут.
Близо до село Брезница красиво се белее новопостроеният
параклис „Света Троица“. Запознати казват, че е дар от семейство, което не е богато материално, но затова пък духовното
му богатство е голямо!
Селото ни посреща със сватбарска музика. Нали си е многолюдно, и сватбите в него не
са рядкост. Любезен млад мъж
ни дава предимство да си налеем студена вода от чешмата.
Впрочем, не само той е внимателен. Поздравяват ни много хора,
които в този слънчев следобед

са пред портите си. Поздравяваме ги и ние и продължаваме
към центъра, за да не изпуснем
автобуса. Напускаме голямото
село с красиви къщи, мислейки за

човешката доброта и за това,
колко е хубаво да има разбирателство между нас!
Юлия Баймакова

ПОКАНА
УС на ТД „Руен” свиква Общо
събрание на Сдружение „ТД „Руен”
– гр. Пловдив, на 31.05.2018 г. в
18.00 часа в салона на ТД „Шипка”
- ул. „Крушево” № 1, със следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет за 2017 г.
2. Отчет на Контролната комисия за 2017 г.
3. Приемане на бюджет за
2018 г.
4. Промяна в Устава.

5. Избор на делегати за Общото събрание на БТС и на Туристическо сдружение „Чернатица”.
6. Утвърждаване на нови членове и отпадане на членове.
Делегатите да носят членска
карта и лична карта.
При липса на кворум Общото
събрание ще се проведе от 19.00
часа със същия дневен ред.
Георги Петров,
председател на ТД „Руен”

ПОКАНА
Съгласно чл. 20 от Устава
на ТД „Камъка” - гр. Горна Оряховица, Управителният съвет
свиква отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на
07.06.2018 г. (четвъртък) от
18.00 ч. в Младежки дом в гр. Горна Оряховица (етаж втори) при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на
Управителния съвет на ТД „Ка-

мъка” за 2017 година.
2. Отчет за работата на Контролния съвет за 2017 година.
3. Приемане на бюджет за
2018 година.
4. Избор на председател и
членове на Управителния и Контролния съвет.
Управителен съвет при
ТД „Камъка”,
гр. Горна Оряховица
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Енчо Енчев на 90 години, 85 от
тях отдадени на туризма
На 24 април т.г. голям
планинар празнува юбилейните 90 години, от
които 85 са посветени
на планината. Това е и
поводът тези дни да се
срещна с него в гр. Хисаря, когото той счита
като второ родно място. Да се срещна с един
голям приятел на туризма, един всеотдаен учител, каквито помня от
ученическите си години.
На чаша билков чай,
набран лично от юбиляря и предназначен
за специалните гости,
които ще го уважат не
само в деня на юбилея,
и след като си разменихме традиционните
в такъв случай любезности, като „изглеждаш
ми добре”, разговорът ни
бе онагледен и от купища снимки от близкото
и по-далечно време. Не
стана интервю, както
си го представях, защото с него се познаваме

много отдавна. Може да
се каже, че доста подробности от живота му
са ми ясни. Сега компания ни прави и не по-малко известният хисарски
планинар Стоян Колев,
наследил го в председателството на местното туристическо дружество „Орела”.
И както си му е редът,
разговорът започва от
далечната 1928 г. и от
деня 24 април. От родното му село Пролом,
община Карлово, където
още от 5-годишна възраст моят събеседник
обикаля близките върхове. А те в околностите
съвсем не са малко и за
тях тогава те са много
високи. Завършил основното си образование,
„слиза” в близкия град
Карлово, където завършва с отличен успех и взима диплома за средно образование.
В големия град за ис-

тински туризъм не само
че се говори повече, но
походите и екскурзиите са повече на брой и
по-интересни.
Градът
на Васил Левски е национален обект и много
посещаван от гости от
цялата страна. Съвсем
близки са и родните градове на още двама големи българи – Калофер на
Христо Ботев и Сопот
на Иван Вазов – три
гнезда на трима велики
българи.
Енчо Енчев не пропуска нито една екскурзия, организирана както
от училището, така и
от градското дружество, което все още е в
системата на общото
физкултурно движение.
Обикалят много градове и планини, но една
екскурзия до старопланинския първенец връх
Ботев (2376 м), който
за карловци е светиня,
така силно го завладява,

че той твърдо решава
– животът му в бъдеще
ще се свърже с планината и дори тя ще стане
негова професия. Ще
учи география в Софийския университет „Св.
Климент Охридски”, и то
специалността география, която е най-близка
до туризма, който вече
е в кръвта му.
Тук възможностите са
много по-големи. Срещи
не само с видни и заслужили туристи, но и корифеите на географията - професорите Тянко
Йорданов, Мартин Гловня, Любомир Динев. А те
са толкова сладкодумни,
много знаещи и лекциите им завладяващи. От
института Енчо Енчев
излиза като магистър
геолог-географ и добре
подготвен като планински водач и ръководител
на туристически групи.
И най-важното - млад,
енергичен, знаещ, мо-

жещ и готов да предава
това, което е научил в
университета и от планината.
Трудовият си стаж
започва като преподавател по география в село
Хисаря, за да го завърши
след 40 години, като 25
от тях в ЕСПУ „Христо
Смирненски”. През 50-те
години на миналия век
туристическото
движение в Хисаря малко е
позабравено. Раздвижване става след 1957 г.,
когато отново е възстановен Българският
туристически съюз. Тогава заедно с 31 „запалени” туристи и в Хисаря
се възражда туристическото движение, като се
учредява местно туристическо дружество под
името „Орела”. Година
по-късно за председател
единодушно е избран
той – учителят по география, най-активният
планински водач, най-добрият познавач на планините в България не
само на теория, но и на
практика. Без преувеличение спокойно можем
да кажем, че той официално става основният
двигател на туристическото движение в селото, което отдавна чака
признаването за град.
Няма да е пресилено,
ако кажем, че всички
инициативи и действия
в областта на туризма в Хисаря минават
през неговите решения
и преки действия. Той е
организаторът,
ръководителят и водачът в
планините. Той е ръководителят на курсове за
подготовка на планински
водачи на местно ниво и
без „откъсване от производството” – термин,
който много се използваше по онова време.
Самият той преминава
през всички нива на туристическите курсове,
организирани и проведени на централно ниво
– планински водач от републиканска категория,
капитан по речно плаване, съдия по туристическо ориентиране.
Три пъти е събирал
колекцията на планинските ни първенци, три
пъти преминава по билото на Стара планина от
Ком до Емине. И не само
като участник, но и
като ръководител на хисарските туристи. Повече от 50 пъти стъпва
на балканския първенец
Мусала, и не само през
лятото, но и през зимата. Над 40 пъти е погледнал пиринските върхове от най-високия им
връх Вихрен. През 2008 г.
сбъдва и дългогодишната си мечта да седне на
„Трона на Зевс”. Та колко
души на неговата 80-годишна възраст са били
на митичния Олимп?
Спираме за малко.

Чаят ни е изстинал,
но съпругата му Аница
отново го подгрява. Аз
нямам търпение да го
попитам какво все пак
е натежало в биографията му, за да бъде
отличен от Общинския
съвет с най-високото
звание за всеки град –
почетен гражданин на
град Хисаря. Ами, трудно е да се претегли всичко, но в най-общи линии
събеседникът ми счита,
че той е подчинил целия
си живот, трудов стаж,
обществена и туристическа дейност на добруването на хисарчани и
най-важното – повече
от 35 години той учи
децата им, възпитава
ги, за да станат почтени и достойни граждани
на Хисаря, на България.
Една проста сметка ни
показва, че няма семейство в града, от което
Енчо Енчев да не е имал
ученик. Малко ли е това?
И ето че съвсем закономерно идва предложението и решението на
Общинския съвет под №
722/23 юни 2015 г., където е записано: „Това звание се присъжда на Енчо
Енчев за дългогодишна
туристическа дейност,
за популяризиране на
града, за издигане културата на населението и патриотичното
възпитание на подрастващите, както и за
развитието на образованието в града.” Пропуснато е нещо много
важно, но аз няма да го
спестя на читателите,
защото това е важен
момент в историята на
селото, станало вече
град Хисаря.
Природните дадености – няколкото минерални извори, лекуващи
почти всички болести,
впечатляващата история и благоприятното
въздействие на околната природа, стават
причина малкото селце
бързо да се развива, а
населението
му
нараства бързо. По броя на
населението то отдавна е трябвало да стане
град, но все нещо не му
е достигало. Много от
ръководителите правят
предложение след предложение. Почукват на
много министерски врати. Следват обещания,
писане на нови и нови докладни записки, но става така, че някои селца,
дори с по-малко жители,
ги изпреварват. С проблема град през 1964
г. се заемат двамата
приятели - учителят
Енчо Енчев и музейният
работник Костадин Маджаров (вече покойник).
Двамата решават, че
е крайно време с този
проблем да се информира
лично Тодор Живков. Речено-сторено, но когато
влизат в секретарския

Алпинизъм
кабинет, разбират, че
той е в чужбина. Моят
събеседник не може да
си спомни какво е било
изображението на лицата им, но то променя нещата. „Отидете при др.
Митко Григоров! Мисля,
че той може да реши
въпроса ви” – правилно
ги насочват от секретариата. Послушали ги.
Митко Григоров ги приема радушно. Търпеливо
изслушва доводите им.
Лека усмивка озарява
лицето му. „Абе, вижте
колко дълъг е списъкът
на кандидатите! Селища, които имат значително по-малко жители,
вече са ви изпреварили.
Доста от тях обаче са
имали по един или няколко партизани, а други и
с половин партизани са
успели.” Тримата внимателно преглеждат предългия списък, в който за
щастие намират малък
пропуск. Точно там, и то
доста напред, вписват и
село Хисаря. И чудо! Не
след дълго в селската община пристига радостната и многоочаквана
новина – селото вече е
град. Е, и само това да
беше в биографията на
дългогодишния учител,
решението на Общинския съвет си заслужава.
„Професор” не на теория, а на практика
го удостояват не някои други, а двамата

най-лични професори по
география – Тянко Йорданов. Помните ли това
име, което в по-далечното ни минало влизаше
вечер в домовете ни,
за да ни поведе по всички краища на света със
своя „Атлас”? А чели ли
сте настолната книга
„Познавате ли континентите” на проф. Мартин Гловня? Та точно те
на една научна конференция на гилдията, проведена в Зелениковския
манастир, „удостояват”
моя събеседник с това
високо звание. Когато
след теоретичните лекции участниците тръгват на поход, двамата
професори съобщават
пред участниците: „Ние
сме професори на теорията, а сега в похода
напред ще върви „професорът на практиката”
– Енчо Енчев. Какво по
голямо признание?
Хисар - или Хисаря?
Когато с автомобила
пътувах към курортния град, табелките по
шосето от Пловдив ме
уверяваха, че пътувам
към гр. ХИСАР. На входа
на града ме посрещна
табелката ХИСАРЯ?!...
Не се сдържах да си изясня това недоразумение, още повече че
мнозина мои приятели
често са споделяли това
различие. Надявах се да
пия вода от източника.

90-годишният юбиляр се
засмя и тихо отговори:
„Ами спорен въпрос, би
трябвало да бъде Хисар,
така беше когато бяхме
село. Но нека видя какво
пише в личната ми карта. Ааа, да, пише ХИСАРЯ.”
На тази тема Енчо
Енчев е отделил много

години. Изследвал е и е
открил, систематизирал и описал 36 селища.
Най-много тези имена
са в Иран - 7, а в България - 5. В Таджикистан
например вторият по
големина град по броя на
населението носи името
Хисар. От арабски името Хисар означава кре-
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пост.
Сега, когато моят
събеседник
отбелязва
своя 90-годишен жизнен
път, около него е многобройното му семейство
– съпругата Аница, дъщерите Мария и Весела,
петимата внуци, като
един от тях ще дойде
специално от Холандия.
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Около него са и тримата
правнуци. Всички, които
продължат рода Енчеви.
Та имали по-голяма радост от това? Мисля,
сигурен съм, знам, че
няма.
Честит
90-годишен
юбилей, приятелю!
Доц. Сандю Бешев

Училище за планински водачи в с. Черни Осъм

Училището за планински водачи в село Черни
Осъм е създадено с много
любов и борба от покойния вече Минко Занковски. Единствено в България и второ в Европа.
Вече 17 години въпреки
демографския срив училището продължава да
съществува.
Всеки с отношение
към планините и към
природата, свързан с
развитието на алтернативния туризъм и алпинизъм, се е срещал с
нашите момчета и момичета по пътищата не
само по българските, а и
по световните планини.
Единствено, вълнуващо, с поглед в бъдещето е училището в Черни
Осъм.
Тук децата се научават да бъдат отговорни, превръщат се в
личности с характер и
идеи. Учениците са от
цялата страна, а това
ги превръща в големи
приятели за цял живот.
Не толкова силни по успех, но с дух, съпричастност и отговорност.
Там, в планината, заедно
преживяват и оцеляват,
разделят си последното
късче хляб, научават се
на взаимопомощ и стават хора.
Ски бягане, алпинизъм,
биатлон, топография и
ориентиране, изкачване
на ледени скали с всякакви видове препятствия
– това са част от зимните спортове, които
практикуват младежите, учащи в Черни Осъм.
През лятото се занима-

ват с изкачване на върхове, планински туризъм,
рафтинг, кану-каяк, бънджи скокове.
Всички идват водени
от обичта си към природата и планината, след
завършено основно образование. Някои имат
страх от високото, от
тясното и тъмното, но
много бързо се налага да
ги преодолеят.
Тук ученици и учители са приятели, преживяват различни емоции
и трудности и това ги
сближава. Големите контролират и помагат
на по-малките, особено
на лагерите, които се
провеждат на учебната база под връх Ботев.
Учат се взаимно. Момчетата си правят иглута,
където да нощуват, ако
се наложи.
Ориентират се по
звездите зимата, а лятото - по слънцето и мъховете. И ако се загубиш
лятото, вземаш едно
листенце, забождаш някаква игла върху листото, поставяш ги в чаша
вода или локва. След 1520 минути можеш да се
ориентираш за 2 от 4-те
посоки – север - юг.
Много знания се получават от практическите занятия по специалните предмети, които
се провеждат на учебна
база „Северен Джендем”
под връх Ботев. Трябва да си лидер, да имаш
здрава психика, да носиш
отговорност и да контролираш действията
си, защото водиш група
от хора, която разчита

на твоите умения. Длъжен си да предвиждаш
опасности, а те не са
малко.
Всяка учебна година
започва с тест по издръжливост – поход до
най-високия връх на Балканския полуостров –
Мусала, и до Мальовица
– още в началото на VIII
клас.
Сред постиженията
на нашите възпитаници
са връх Ботев, Вихрен,
Черни връх, Мусала, Мальовица, Голям Перелик,
но с гордост трябва да
споменем няколко експедиции в Швейцарските
Алпи. Бяха няколко пъти
на Гросглохнер – 2001 г.,
2005 г., 2006 г., 2009 г.;
Триглав – 2006 г., 2010 г.;
Митикас – 2008 г. и 2012
г., 2017 г.; Монблан – 2003
г., 2007 г.; Гранд Комбен,
Швейцария – 2007 г., Боботов Кук - 2014 г., Голям
Кораб – 2013 г.
Училището разполага
с две външни и една вътрешна катерачна стена. Външните стени са
изградени по проекти, а
вътрешната изцяло е изградена с дарения. Фирма
„Уолтопия” подари платната и ръкохватките, а
самото изграждане се
осъществи с доброволния труд на наши бивши
ученици, които работиха в тази световноизвестна фирма.
Училището
работи
съвместно по няколко
проекта: в Италия - 2001
г.; в Англия – 2007 г.,
с университета в Пенрийт, Северен Уелс –
Катедра по екстремални

спортове на тема „Креативен туризъм” и за озеленяване и залесяване на
площ в университета в
Пенрийт.
През 2015 г. по програма „Еразъм+” 20 ученици
бяха на обмен във Франция и Холандия на тема
„Развитие на алтернативния туризъм в планинските и погранични
райони”.
През 2016 г. с помощта на учениците се
маркира туристическа
панорамна
екопътека
от двора на училището,
през местността Садината до НИХЗ с. Орешак,
финансирана от община
Троян.
Много ли са успехите
ни? Зависи от гледната
точка.
Горди сме с нашите

момчета и момичета. За
тези години при нас бяха
и завършиха 13 випуска
средно образование. Ако
се позовем на статистиката, много от тях са
студенти в НСА, продължават да учат туризъм,
кинезитерапия,
икономика на туризма, ФВС.
По специалността работят като ски учители,
планински
спасители,
планински водачи, аниматори, хижари, учители
по ФВС.
Други са в сферата
на туризма. Учат, работят, справят се с трудностите на живота. А
когато имат възможност, се връщат при нас
и това е най-голямата
ни награда. Научихме
ги да мислят за своето
училище като за роден

дом. С гордост и удовлетворение от нашия
труд искам да спомена,
че двама наши ученици
след завършване на висшето си образование
се върнаха да работят
в училището и да учат
младите хора на дисциплинираност и хуманност.
От учебната 2016 г.
приемаме ученици и по
професията „Организатор на туристическа агентска дейност”.
Учим нашите момичета и момчета да бъдат
най-вече хора и да са достойни продължители на
Минко Занковски.
Румяна Велешка,
директор
За контакти:
0878731190, e-mail:
sou_ch_osam@abv.bg
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на Земята

Р

езерватите са територии, в които се отглеждат растения и
животни, застрашени
от изчезване и достъпът до
които става само със специално разрешение.

Централен
Рилски резерват
Сред природните резервати на България е и най-големият природен резерват на
Балканския полуостров. Централният Рилски резерват
е създаден през 1992 г. върху
площ от 12 394 хектара, обхващаща високите части на
Източна, Средна и Северозападна Рила. Тук, в първоначалното им състояние, са съхранени характерни за района
екосистеми. Пак тук се намират най-високите точки на
Национален парк „Рила”– Мусала, Голям и Малък Скакавец,
Дено Манчо, както и долините
на реките Марица, Леви Искър и Бели Искър. Наситеният
със скални зъбери и сипеи алпийски релеф изобилства от
голям брой езерни групи, носещи наименованието на съответния географски обект
– Маричини, Мусаленски, Скакавишки. Изключително богата растителност, предимно
иглолистна, представена от
бяла мура, обикновен смърч и
клек, който на места е с възраст 70 г.

Природен резерват
Силкосия
Със Силкосия се поставя
началото на природните резервати в България. Най-старата защитена територия е
създадена на 23 юли 1931 г. с

Резерват Сребърна

цел да бъдат опазени вечнозелените храсти и горските
формации от разновъзрастна буково-горунова и чисто
букова гора. Обхващащ територия от 396,5 хектара,
в това число голяма част
от Странджа планина и района между селата Българи
и Кости, Силкосия е един от
най-ниските природни резервати в България. Там се среща
голямо разнообразие на растителни видове и представители на различни географски
ширини. Това е единственото
находище на дива мушмула у
нас. Животинският свят е
представен от много видове
земноводни, влечуги, птици и
бозайници.

Природен резерват
Ропотамо
На 50 км южно от Бургас
се намира един от най-интересните природни резервати
в България – Ропотамо. Тук
се намират лиманът на река
Ропотамо (в който навлиза
и морска вода), Змийският
остров (един от петте острова в Черно море, известен още като „Свети Тома”,
получил прякора си заради
множеството сиви водни
змии, които го обитават),
блатото Аркутино, различни
скални феномени и лонгозни
гори. Първоначално, през 1940
г., областта е обявена за резерват. През 1962 г. получава
статут на национален парк,
но заради многобройните
туристи и нарушения екологичен баланс през 1992 г.
отново става резерват, при
това със строг режим. Той
обхваща площ от 1001 хектара, а основната му задача е

Резерват Камчия

опазването на бялата водна
лилия, растяща в крайречните блата. По десния бряг на
Ропотамо пък е най-голямото
находище на медицинското
растение Морски пелин. Над
100 вида растения и 71 вида
птици са включени в Червената книга на България. А на
Змийския остров се намира
единственото находище на
диворастящи кактуси, засадени през 1933 г. от цар Борис
III, който ги пренесъл от Братислава.

Природен резерват
Камчия
Както всички природни резервати в България, и Камчия се отличава със своята
уникалност. Тук се наблюдава най-богатата растителност в Европа. Районът е
превърнат в резерват, за
да бъде запазена най-голямата крайречна гора у нас,
наречена „лонгоз”, която има
аналог единствено в Колхида (Грузия). Обявеният през
1951 г. за резерват район
заема площ от 842 хектара,
върху която растат гигантски представители на летен
дъб, елша, бяла топола, дива
круша. Преобладават обаче
бряст и ясен, като на места
дърветата достигат височина 50 метра и възраст 150 г.
47 вида от гръбначните животни, 56 вида птици и 7 вида
риби са записани в Червената
книга. Тук можете да срещнете Черен щъркел, Малък креслив орел, Голям ястреб, сокол
Орко и седем от общо девет
вида кълвачи в Европа. В никой
друг от природните резервати в България не можете да
срещнете Червеноглава потапница през зимата.

Природен резерват
Сребърна

Резерват Силкосия

Това е единственият от
природните резервати в България, който се намира на
главното миграционно поле
на прелетните птици между
Европа и Африка. Заема 600
хектара охраняема и 540 хектара буферна площ, разположена на 18 км западно от
Силистра и на 2 км южно от
река Дунав, до село Сребърна.
Тук се намира и сладководното езеро Сребърна, което е с
площ 2 кв. м и дълбочина между 1 и 3 м. В периода 1911-1940
г. местността принадлежи
към пределите на Румъния, но
след подписването на Крайов-

Рилски резерват

Резерват Ропотамо

ската спогодба отново става част от България. Обявен
е за резерват през 1948 г., а
за името му се носят легенди. За най-достоверно обаче
се смята, че вечерно време
луната се отразява във водите на езерото и така се
създава илюзията за разтопено сребро. Най-голям интерес сред представителите
на фауната са Kъдроглавият
пеликан, Бялата чапла, Нощната чапла, Червената чапла,
Блестящият ибис и Белият
лопатар. А сред 139-те вида
висши растения, които растат тук, има много, които
са застрашени от изчезване
извън територията на Сребърна.
Природните резервати в
България са близо 60. Останалите природни резервати

в България са: Парангалица,
Баюви дупки - Джинджирица,
Бистришко бранище, Торфено
бранище, Калиакра, Боатин,
Царичина, Тисата, Дупката,
Горна топчия, Алиботуш,
Джендема, Узунбоджак, Скакавица,
Беглика,
Еленова
гора, Купена, Червената стена, Мантарица, Горна кория,
Бяла крава, Кастраклий, Казаните, Чупрене, Стенето,
Соколна, Пеещи скали, Букака,
Бели Лом, Църната река, Вълчи дол, Стара река, Витаново, Китка, Врачански карст,
Северен Джендем, Кутелка,
Орлицата, Каменщица, Лешница, Ореляк, Ибър, Соколата,
Риломанастирска гора, Козя
стена, Конгура, Средока, Тисовица, Юлен, Милка.
Фани Петрова
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Хармонията на Коломбо

К

оломбо е най-големият град на
остров Шри Ланка. Фактически,
именно той е финансовата и културна столица на държавата – дори
след като официалната
столица беше пренесена
през 1982 г. в Шри Джаяварденепура.
Коломбо е ярък и самобитен град. В местната
архитектура, религиите, храната, обичаите и
традициите се чувства
влиянието на различните народи, участващи във формирането и
развитието на града. В
миналото бил владян от
араби, китайци, холандци, португалци и британци.
Това е град на невероятни контрасти. Високите съвременни сгради
се съчетават прекрасно с къщи от XVIII век,
а офис здания съжителстват с будистки и
християнски храмове.
Коломбо е много комфортен и удобен град
за самостоятелен туризъм,
защото
тук
почти навсякъде се използва английски език.
Запознанството с него
е най-добре да започне
със спокойна разходка
в историческия район
Форт. По време на португалското управление
през ХVI век тук била построена мощна защитна система – истинска
крепост с дебели стени.
Сега Форт е един от
най-красивите райони на
града. Той е исторически
и бизнес център, който
дава ясна представа как
прекрасно се съчетават
в Коломбо модерните
небостъргачи и старинните колониални имения. Днес в тукашните
великолепни сгради се
разполагат офиси на
мощни компании и банки, представителства
на чуждестранни фирми, авторитетни магазини и луксозни хотели.
Къщите се поддържат
в отлично състояние,
улиците във Форт са

благоустроени, което
превръща разходката в
истинско удоволствие.
Следващата
забележителност,
която
трябва да видите в Коломбо, е Старият фар
или както още го наричат – Часовниковата
кула. Това е уникална
постройка с интересна
история. Едва ли някъде
другаде може да се види
морски фар с часовник.
Квадратната кула на
фара с височина почти
30 метра е построена през 1856 г., но по
някаква причина не на
брега, както е обичайно, а дълбоко навътре в
крепостта. Почти веднага след издигането на
фара върху него се появил часовник – от същия
производител, както и
на часовника Биг Бен
в Лондон. Той работил
в кулата до 1914 г., а
след това бил заменен
с по-модерен. Десетилетие след построяването му били включени
навигационните огньове
– но тяхната светлина не била достатъчно
ярка, затова фарът не
се използвал пълноценно
по предназначението си.
С течение на времето
районът бил застроен,
на брега издигнали нов
фар, а старият се оказал излишен. Днес тази
историческа кула служи
като ориентир за туристите и фон за красиви фотографии. Вътре
може да се влезе, но не
е предвидено изкачване
до върха. Наоколо има
много правителствени
сгради, затова и движението около Часовниковата кула е ограничено.
Със своята привлекателност крайбрежната
алея „Гале Фейс“ засенчва всички други красиви
улици на Коломбо. През
1859 г. британците преустроили
бреговата
ивица, която холандците преди тях използвали като отбранително
съоръжение против вражески нападения откъм
морето, като я превър-

Коломбо предлага азиатска екзотика

Панорамен изглед към Коломбо

нали в уютно и просторно място за разходки.
Сега тази алея се смята за една от забележителностите на града. И
въпреки че няма специално оборудвани места
за отдих, както и атракциони, крайбрежната
улица е винаги многолюдна. Тук идват да играят крикет, да пускат
хвърчила, да се занимават със спорт или просто да се наслаждават на
морския въздух. Атмосферата се оживява още
от търговци на храна,
на сувенири и играчки.
Често се устройват
празници и градски развлечения.
Разхождайки се по
крайбрежната алея, човек не може да не обърне
внимание на луксозния
хотел „Гале Фейс“, построен през XIX век и
наречен „Изумрудът на

Азия”. Тук отсядат различни световни знаменитости и членове на
кралски династии.
Великолепният
дворец, в който днес се
помещава
резиденцията на президента на
Шри Ланка, е построен
от последния холандски
губернатор на остров
Цейлон, който издигнал
сградата през XVIII век.
Англичаните, които заместили
холандците,
нарекли двореца Queen’s
House (Дом на кралицата), в чест на тогавашната кралица Виктория.
Това название и до днес
се използва разговорно
от местните жители.
Дворецът е изграден в
класическите традиции
на европейската архитектура от онази епоха.
Пред сградата има паметник на губернатора
Едуард Бърнс, по чието

време били построени
висококачествени пътища по целия остров. Тази
статуя служи като отправна точка за всички
разстояния в страната.
Основният паметник
на Шри Ланка е малката,
но с много голямо историческо значение Зала
на
независимостта,
разположена на площад
„Независимост“. Тя е построена през 1948 г. и се
смята за символ на освобождението на острова
от британското колониално управление. Създателите й са се постарали да подчертаят
значението на монумента чрез многобройни
колони с изкусна резба и
статуи на лъвове, както
и с живописни изображения от славното минало.
Около Залата на независимостта има красив
парк. В сутерена й се
разполага музей, където
е представена информация за освободителното
движение и за националните герои на страната.
Всяка година в Деня
на независимостта – 4
февруари, пред залата се провеждат много
колоритни и зрелищни
празнични мероприятия.
Храмовият комплекс
„Гангарамая“, построен в
края на ХIХ век, е най-големият и най-богат в
Шри Ланка. Това е прекрасно съчетание между
тайландски, индийски и
китайски архитектурни
стилове. Хиляди туристи идват тук, за да се
насладят на красотата
и разкоша на храма с неговите ярки интериори,
изящни стенописи, многобройни статуи и изображения на Буда.
Религиозният
комплекс „Гангарамая“, освен самия храм, включва

още:
- музей със скъпа колекция от такива екзотични артефакти, като
кресло от слонски бивни,
скъпоценни статуетки
на Буда, древна керамика и орнаменти;
- старинна библиотека с редки книги, ценни
ръкописи и свитъци;
- образователни часове, в които се провеждат лекции, изложби и
безплатни културологични уроци;
- павилиони за медитации.
В Гангарамая може да
видите истински слон,
който е свещеното животно на храма.
Националният музей е
най-големият и най-информативен музей на
острова. Той съществува от 1877 г. и заема
старо имение в италиански стил. 17-те зали
на музея дават пълна
картина на историческото и културното
развитие на страната
– от каменната епоха до
наши дни. Сред най-интересните експонати
са археологически артефакти, редки ръкописи
върху палмови листа, битови предмети и украшения, които характеризират културата на
местното население на
Шри Ланка, колекция от
ритуални маски, бродерии, музикални инструменти, луксозни предмети от националното
и колониалното минало.
Има дори трон и корона
от ХVII век, принадлежащи на последния крал на
Цейлон.
Особен интерес представляват оригиналите
на всички кодекси със закони, приемани някога в
Шри Ланка.
Велимир Христанов
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Ранната морска експанзия на
Португалия
Р

еконкистата, или
обратното отвоюване на Пиренейския полуостров
от християните срещу
арабите, завършила успешно в западната, португалска част през 1249
г. Тогава португалците
окончателно
освобождават южната част на
страната – Алгарве.
Така страната завършила Реконкистата почти
250 години по-рано от
съседната
Кастилия.
Войната,
продължила
над 500 години, приключила. Освободила се не
само територията – но
и националната енергия.
Вече можело да се мисли
за нови начинания. И португалците обърнали поглед към океана.
Ранната морска експанзия на Португалия на
юг била улеснена от географското й местоположение в крайния югозапад на Европа.
Кралската
власт
по-рано от испанците
ограничила
властта
на крупните феодали.
В началото на ХIV век
един от най-забележителните
португалски
владетели – крал дон
Диниш I, енергично развивал корабостроенето
и започнал създаването на национален флот.
Португалските кораби
поддържали постоянна
търговска връзка с Холандия и Южна Англия.
На югозапад те посещавали Канарските острови, открити повторно
от италиански експедиции от 1312 и 1341 г., и
плавали покрай северозападните брегове на Африка до 28 градуса северна ширина.
Въобще, XIV век бил

успешен за страната.
Португалия най-накрая
защитила окончателно
своята
независимост
от Кастилия в битката
при Алжубарота през
1385 г. Резултатът бил,
че в Югозападна Европа
се появила силна морска
държава.
Притисната
откъм сушата от силната Кастилия, на нея й
оставал само един път:
към океаните и моретата.
Средиземноморието не обещавало нищо
добро, защото там испанци, генуезци и венецианци отдавна били
разпределили сферите
си на влияние и контролирали цялата търговия
на Европа с Индия. В Северно и Балтийско море
господствала
Ханзейската лига. На запад се
простирал непознатият
Атлантически
океан.
Португалците се опитали да поемат в тази
посока – но това довело
само до откриването на
необитаемите Азорски
острови и тяхната бавна колонизация, която
започнали през 1445 г.
Широки перспективи
се откривали само на
юг, покрай крайбрежието на Африка. Отначало
португалците
направили опит да завоюват
Северозападна Африка
(днешно Мароко), като
още през 1415 г. превзели силната крепост Сеута. Но това не им дало
особени предимства и
чак през 1471 г. успели
да завладеят за кратко
малка област близо до
Гибралтарския проток,
която нарекли „отвъдморско Алгарве“.
В португалския поход
срещу Сеута през 1415 г.

Паметникът на мореплавателите в Лисабон

участвал 20-годишният
инфант Енрике (или, както обикновено е познат,
принц Хенри), наречен
през XIX век „Мореплавателя“ - макар самият
той никога да не плавал, а да се изявил главно като организатор на
морски експедиции.
В Сеута инфантът
Енрике узнал, че на юг
от Атласките планини
се намира огромната
пустиня Сахара, в която
тук-там се мяркат населени оазиси. Местните
владетели там изпращали кервани през пустинята към някаква голяма
река и доставяли оттам
злато и черни роби.
Зад пустинната ивица, в Западна Африка,
наистина текат две големи реки: на запад Сенегал, а на изток – Нигер.
През XV век все още ги
бъркали една с друга,
като дори ги свързвали
с Нил. Тези сведения в
съзнанието на Енрике
се смесвали с библейската легенда за страната
Офир (някои смятат,
че под това название
разбирали
древното
царство Абхира в Южна
Индия), където в древността цар Соломон
добивал злато. Инфантът решил да стигне по
море до страните, където имало много злато и
роби, изпращайки кораби
покрай западния бряг на
Африка. През целия си
живот той с изключителна упоритост се борил за постигането на
тази цел. В продължение
на 40 години инфантът
Енрике изпращал експедиция след експедиция,
за да проучват атлантическото крайбрежие
на Африка.

Инфантът Енрике

През 1420 г. той станал Велик магистър на
португалския
духовно-рицарски „Орден на
Христос“ - който всъщност
представлявал
оцелелият португалски
клон на някогашния Орден на тамплиерите, закрит в останалата част
на Западна Европа през
1307 г.
Инфантът Енрике се
настанил в крайната
югозападна точка на
Португалия – нос Сан
Висенте на полуостров
Сагреш, като основал
там обсерватория и
школа за мореплаване.

Същевременно в резиденцията на Ордена на
Христос – замъка Томар,
учени от Балеарските острови развивали
усилена картографска
дейност, тъй като португалските
мореплаватели все още слабо
се ориентирали по географска карти и съвсем
не умеели да ги съставят.
Главната цел на инфанта Енрике била да
намери точката, където Африка свършва и
крайбрежието й завива
на североизток – това
явно щяло да отвори
пътя към Индия; тоест,
той търсел днешния нос
Добра надежда. Но откриването му се случило
28 години след неговата
смърт – през 1488 г., когато Бартоломеу Диаш
достигнал заветния нос.
Така Индия все още
била много далече, а африканското злато – доста по-близо. През 1440те години инфантът
Енрике прочел книгата
за пътешествията на
Марко Поло и възложил
на своите капитани да
събират информация за
морския път към Индия.
Много скоро португалските
мореплаватели
успели да достигнат африканския нос Бохадор,
но неговите брегове не
предлагани нищо забележително – там Сахара
опирала в самия океан.
Никъде не се виждали
нито зеленина, нито следи от човешки жилища.
През 1419 г. двама португалски благородници,
изпратени към нос Бохадор – Жоао Зарку и Трищао Тейшейра, били по-

дгонени от буря далече
на запад и случайно открили малък необитаем
остров, изцяло покрит с
гори. Нарекли го Порто
Санто (Светото пристанище) в знак на благодарност, задето тук
били спасени от корабокрушение.
Откритието им заинтересувало
Енрике,
който знаел, че в тази
част на океана още през
ХIV век италианските
моряци открили остров,
наречен от тях „Леняма“
(„Гора”). През следващата 1420 г. той изпратил
експедиция към островчето, водена от същите
благородници – която
скоро открила на 50 км
югозападно друг, сравнително голям остров
(около 700 кв. км), също
необитаем и покрит с
гъсти гори. Нарекли го
Мадейра (на португалски - „дървесина“). Разположена на 900 км югозападно от Португалия,
Мадейра била предадена
като феодално владение
на щастливците, които
случайно я открили. Те
запалили гората в района, избран за първото
селище. Пожарът постепенно се разпространил
из целия остров, като
продължил да гори 7 години и унищожил напълно буйната растителност. В замяна на това
португалците донесли
на Мадейра лозя, добитък, захарна тръстика и
много каторжници, за да
заселят острова.
Така било положено началото на Португалската колониална империя.
Любомир Атанасов
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Работна среща на НП „Рила”
с представители на БТС

Н

а 13 април в Посетителския
център на Национален парк „Рила”
в гр. Самоков се проведе
работна среща, в която
участваха представители на НП „Рила” и на
БТС, туристически дружества и наематели на
хижи на територията
на парка.
Бяха обсъдени проблеми, свързани със стопанисването на хижите, с
развитието на парка и с
туристическата маркировка в него.
Изпълнителният секретар на БТС Зорница
Радонова запозна участниците в срещата с
предстоящите промени
в Закона за физическото възпитание и спорта
и Закона за туризма.
Карел Маринович

Среща, свързана с инициативата „София –
европейска столица на спорта 2018”
На 2 май в Заседателната зала в сградата на
Столична община се проведе среща с общински съветници и представители
на БТС в лицето на изпълнителния секретар Зорница Радонова и активисти
природолюбители от не-

Подготвителна среща по повод предстоящия поход
„По пътя на Ботевата чета Козлодуй – Околчица”
На 30 април в Заседателната
зала на Областна управа - Враца
се проведе съвещание с участието на областния управител на област Враца г-жа Малина Николова
и ръководството на БТС в лицето
на председателя проф. д-р Алексей
Стоев и изпълнителния секретар
Зорница Радонова. Повод за срещата бе предстоящият 72-ри поход
„По пътя на Ботевата чета Козло-

дуй – Околчица”, който ще се проведе от 27 май до 2 юни.
Акценти в срещата бяха маршрутът на похода, програмата и местата за лагеруване. Беше избрано
ръководство на похода. За ръководител бе избран Евгени Филипов.
Тази година БТС има свой представител в ръководството на похода
и това е членът на Управителния
съвет Атанас Сивков.

Национално спортно състезание с доброволците от детските
полицейски управления към Окръжните дирекции на МВР
На 26 април в Националната
спортна академия „Васил Левски” се
проведе национално спортно състезание с доброволците от детските
полицейски управления към Окръжните дирекции на МВР в страната.
Организатори на състезанието
бяха Спортната асоциация на МВР
и Българският младежки червен
кръст, с партньорството на Българския туристически съюз.
В състезанието взеха участие
ученици от 24 областни дирекции

на МВР, както и техните придружители (полицейски служители и учители). Учениците се състезаваха в
три дисциплини: детска полицейска
лична защита, безопасност на движението по пътищата и оказване
на първа долекарска помощ.
Състезанието премина при изключителен интерес и завърши с
предварително подготвена демонстрация и награждаване на победителите в съответните дисциплини.

Материалите подготви Лъчезар Лазаров

правителствени организации.
Във връзка с инициативата „София – европейска
столица на спорта 2018” се
коментираха състоянието
на хижите на Витоша и
нейната инфраструктура.
Представителят на Ко-

мисията за децата, младежта и спорта Анатоли
Илиев предложи да се направи обстоен преглед на
инфраструктурата в срок
от един месец. В създадената за целта комисия ще
участват и представители на БТС.

Дарителска кампания на Българския туристически съюз

Да възстановим заедно
хижа „Богдан”
Построена преди 75 години от копривщенските туристи, хижа “Богдан” е най-близкият подслон до средногорския връх със същото име. Преди 20 години тя изгаря, а това означава, че всички планинари и любители
на природата, които минават през района на хижата,
виждат само руини.
Затова ние Ви призоваваме:

Нека съберем 100 000 лв.,
за да изградим хижата.
Нека продължим традицията, според която от зората на организираното туристическо движение хижите са се строели изцяло с дарения и доброволен труд.

Начините
да помогнете са:
Като
дарите
средства в Централата на БТС или
с пощенски запис
на адрес: София,
бул. “Васил Левски”
№ 75, 5-и етаж, Пощенска кутия 427
в Централна поща,
както и с доброволчески труд.
Дарителската
кампания се осъществява с помощта на ФПББ по
програма „Да постигнем повече”,
финансирана
от
фондация „Америка за България”.

