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Издание на БТС

Продължаваме Алековите
завети във времето

Венцислав Удев,
изпълнителен
секретар на БТС
Уважаеми туристи,
колеги,
Изпратихме една забележителна година от 114-годишната история на БТС, година със сериозни
предизвикателства към Съюза ни,
към нашите туристически дружества.
Това беше година, която ще запомним с немалкото общи
усилия за утвърждаването на
БТС като национална спортна

организация, не изменила на традициите и принципите си повече от
век, организация, която по категоричен начин и голяма отговорност
поема да ръководи и организира
социалния туризъм в Република
България така, че той да бъде практикуван от колкото се може по-широк кръг любители на природата от
всички възрастови групи.
Ако трябва да отчетем по някакви показатели конкретно, то трябва
да започнем с националното дви-

жение “Опознай България – 100
НТО” – хитът на младото поколение
българи, които към края на 2009 г.
наброяват 290 000 участници.
Уникално по своя мащаб движение, което, колкото и нескромно да
звучи, по брой на участниците няма
конкурент по време на 20-годишния период на демокрация.
С тези резултати сме изградили основата на по-нататъшната ни
дейност да стимулираме и привлечем много по-голям брой участни-

Щастливеца – безсмъртие
на личност и идеи

Щастливеца навърши 147! В Алековата седмица през януари (13.01.20.01.), освен рождението на бащата на организирания туризъм у нас,
честваме и неговото безсмъртие през
годините. А и не може да има друга
съдба човекът, целите и идеалите на
когото са общочовешки, надхвърлящи тесните рамки на времето.
По традиция БТС и туристическите дружества отбелязват събитието
с национални тържества, чието начало се поставя в София с полагане
на цветя и венци пред паметника на
Алеко в Борисовата градина и на Морената в градинката пред Народния
театър. Да припомняме ли, че това
е мястото, където преди повече от
един век (вече 115 години) се събра
новосформираното туристическо общество, за да потегли към витошкия
Черни връх?!
На тържеството в Борисовата градина, организирано от БТС с участието на туристически дружества,
носещи неговото име, присъстваха
представители на Столичната община, широк кръг общественици, туристически деятели, политици, както и
млади туристи от едноименни софий-

ски училища. Градината, свидетел на
много юбилейни мигове и тържества,
и тази година се огласи от вечните
туристически песни на хор “Планинарска песен - Филип Аврамов”.
Разнообразните инициативи на клуб
“Приятели на Алеко Константинов”
включват още дискусионна маса,
посветена на делото на Алеко през
годините, празнични концерти. В Календарния план на БТС са залегнали
още множество тържества и прояви,
посветени на светлата дата и организирани от дружествата по места.
Фокусирайки се за пореден път
върху богатата многостранна същност на движението, вдъхновено от
Щастливеца, ние можем справедливо да изпитаме чувството на национална гордост от личността на
неговия създател – изпреварил времето и начертал пътя за запазване
и
съхранение
жизнеността на
нацията.
Благодарим ти,
Щастливецо!
Нина Мишкова
(Още на стр. 8)

ци. Този резултат ще постигнем на
базата на много мащабна рекламна дейност, търсейки нови и нови
спонсори, чрез които ще увеличим
наградния фонд на носителите на
трите вида значки – бронзова, сребърна и златна. Разчитаме и на
спонсорството на самите национални обекти, включени в движението.
Набира скорост и другото, не помалко значимо национално движение – “Покорител на 10-те планински първенци”.
С отпадането на граничния режим в пограничните райони върховете за покоряване от 7 нараснаха

на 10.
Тази промяна отвори пътя към
планини, като Осогово, Беласица,
Славянка, като по естествен начин
любознателните планинари чувствително увеличиха посещенията си
на планинските първенци.
Целта ни сега е да издадем специализирана карта на 10-те планински първенци и да увеличим материалния стимул за покоряването
им.
Длъжници сме на нашия Национален спортен календар.
Продължава на стр. 2
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съюзен живот

Продължаваме
Алековите завети...
Продължение от стр. 1
И през 2009 година не съумяхме да увеличим участниците
в националните и регионалните
туристически прояви.
С изключение на националните походи “Козлодуй-Околчица”, “По стъпките на Апостола”,
“НЕ на наркотиците”, не можем
да се похвалим с по-значителни
спортно-туристически празници.
Виновник за тези незадоволителни резултати си остава Централата на БТС и отдел УСМ.
Не можем да скрием нашата незадоволителна работа в
обучението и подготовката на
спортно-техническите ни кадри.
Всяка година отчитаме застаряване в редовете ни, а не
правим необходимото да организираме повече регионални и
национални курсове в Учебен
център “Мальовица”.
Ако тази тенденция се запази,
след години организацията ни
ще остане без планински водачи, инструктори и други кадри,
жизнено необходими за нашата
дейност. Добрите ни взаимоотношения с Министерството на
образованието, младежта и науката, с регионалните инспекторати трябва да са стимул за
увеличаване броя на ученическите прояви в Националния ни
календар, както и организиране
на по-съдържателни спортнотуристически прояви, които да
привличат младите хора към
природата и туризма.
Стопанската ни дейност е
свързана със стопанисването
на туристическите хижи, спал-

    

ни, домове и заслони и тяхното
поддържане,
като
основни
ремонти, с ново
ст роителство,
което
запази
параметрите си
от 2008 година.
На фона на
Венцислав
тежката икономиУдев
ческа криза отчитаме резултата от стопанската
ни дейност като положителен.
Общо за 2009 година бяха заделени средства за 102 туристически обекта, като основно
усилията ни бяха насочени към
продължаване строителството
на хижа “Мусала”.
Вложихме доста усилия и
средства в изграждането на
нови туристически обекти и на
обекти с национално значение,
като новия туристически дом в
София, разполагащ с 80 легла,
поетапно възстановяване на ТК
“Бунтовна”, х. “Плевен”, х. “Пионерска”, х. “Ботево”, х. “Беговица”, х. “Триградски скали”, х.
“Рудината”, новата туристическа спалня “Преслав”, Национален пещерен дом, ТК “Мальовица”, х. “Планинец”, х. “Тинтява”,
х. “Алеко” и много други.
След повече от 10-годишна
съдебна сага пуснахме в експлоатация Туристически дом
“Белоградчик”.
На голяма част от туристическите хижи бе основно подменена дограмата със съвременен
дървен стъклопакет, продължава плановото изграждане към
тях на отоплителни инсталации.

 



        
     
             
 

  
       
   
   

    
   

  
   

    
   
 

  
         
           
         
     
   

       
     
  

На 22 декември се проведе последното за годината заседание на
Управителния съвет на Българския
туристически съюз. То бе ръководено от председателя на БТС Костадин
Паскалев. Общата констатация бе, че
независимо от трудностите БТС може
да отчете изпълнение на поставените
основни задачи за годината.
Изпълнителният секретар на БТС
Венцислав Удев изнесе докладна записка относно Изпълнение на инвестиционната част в договорите,
сключени между УС на БТС и туристическите дружества за строителноремонтни работи на туристическите
обекти. За пета
поредна година на
БТС са отпуснати
целеви средства
за текущ ремонт
и поддръжка на
високопланински
обекти, като за изразходването им
е създадена работна група, която да
въведе строго определени критерии
за кандидатстване и отчитане на изразходваните средства. Приоритетно
са отпускани средства за високопланински хижи и особено за онези, които се нуждаят от спешни ремонти или
за подобряване на условията в тях. С
предимство са извършвани ремонтни
дейности на обекти, пострадали от
стихийни бедствия, като х. “Белмекен”
(частичен ремонт на разрушена покривна конструкция), х. “Ветеран” (поетапно възстановяване след пожар).
Възстановени са обекти, доскоро
негодни за експлоатация, като х. “Ботево”, х. “Ален мак”, заслон “Ботев”,
х. “Балкански рози”... Започнат е сериозен ремонт на една от знаковите
за БТС хижи – “Вихрен“; извършени
са значителни подобрения на високопланинския заслон “Тевното езеро” и
х. “Македония”. Предстои въвеждане
в експлоатация на нов туристически
обект – туристическа спалня във Велики Преслав. Извършена е генерална реконструкция и модернизация на
х. “Партизанска” – една от хижите на
Туристическия възпоменателен комплекс “Бунтовна”. Следват ремонти
на хижи, разположени на основни
туристически маршрути, като х. “Чумерна”, “Узана”, “Мазалат”, “Васильов”, х. “Ком” – нова, х. “Персенк”, х.
“Академик”, х. “Козя стена”, х. “Тъжа”,
х. “Бузлуджа” – малка, х. “Амбарица”
и др. Ремонти и подобрения има и в
някои от националните туристически
обекти: х. “Пионерска”, Плевен, УЦ

Ще продължаваме да обновяваме материалната си база,
както и да я пазим от разграбване, от “приватизиране” и продажби.
Продължава да се увеличава
броят на туристическите дружества, членове на БТС. Това
ни кара да полагаме усилия за
организационното им укрепване, да бъдат те надлежно вписани в националните регистри и
по този начин да легитимираме
тяхната
общественополезна
дейност, както и достъпа им до
европейските проекти.
Драги читатели на в. “Ехо”,
Ръководството на БТС полага
сериозни усилия за качеството
на вестника – както за съдържанието, така и за оформлението
му. Заделяме немалък финансов ресурс за оформлението му,
за да бъде конкурентен на подобните на него издания.
Петдесетгодишната история
на вестника е красноречиво
доказателство за взаимната
любов, която изпитваме към нашето съюзно издание.
За в бъдеще ще са необходими още по-големи усилия да
увеличим тиража на вестника,
особено редовните абонати. На
страниците на вестника трябва
да има повече отразени прояви
от дейността на дружествата,
на нашите партньори.
Не бива да пропускаме публикуването на още реклами с
цел финансовото подпомагане
на изданието, в перспектива –
неговото самофинансиране.
На членовете на Българския
туристически съюз, на колегите,
с които споделяме трудностите
на ежедневието, на всички туристи и участници в националните ни движения желая здраве
и успешна 2010 година!

   
      
        
 
  

  
      
    
   
        

          


        
  


       

“Карлуково”, х. “Здравец”...
УС на БТС утвърди целесъобразността на изразходваните целеви
средства за СРР на туристическите
обекти с пожелание през 2010-а те да
се умножат, за да нарасне списъкът
на ощастливените с ремонти и негово
величество туристът да бъде защитен
и да се чувства удобно в планинските
си домове.
Изпълнението на националния
календарен план за 2009 г. е пряко
свързано с основните цели и задачи
на БТС при активно участие на туристическите дружества и клубовете към
тях за разширяване и подобряване ка-

Заседание
на УС на БТС
чеството на социалния туризъм. Сред
изпълнените приоритетни задачи бе
посочено активизиране на контактите
на ТД с училищните ръководства и настоятелства при организиране на извънкласни и извънучилищни дейности
в областта на социалния туризъм за
ученици; разработване на дългосрочна програма за физическо развитие
на децата и учащата се младеж чрез
туризъм, съобразена с държавните
образователни изисквания (ЗФВС).
В тази връзка са и проведените над
200 туристически прояви, състезания
и спортни празници на територията на
цялата страна с над 20 000 участници. Особено активизиране и обхват на
всички социално-демографски групи
има в Националното движение “Опознай България – 100 НТО” и “10-те
планински първенци”. Препоръки: Нужен е нов тип взаимодействие между
БТС, МОМН и други заинтересовани
държавни и обществени организации,
за да нарасне най-вече у младото поколение интересът към общуване с
природата чрез туризъм и здравословен начин на живот. Бе приет План
за работата на Управителния съвет
на БТС за първото полугодие на 2010
г. Сред основните задачи са: утвърждаване на План за маркировката за
2010 г.; приемане на Наредба за провеждане на националните туристически прояви; утвърждаване на Списък
на обектите, предложени за целево
финансиране за строително-ремонтни
работи за 2010 г., и др.
Соб. инф.

За безопасност в планината
Кръглата маса на тема “Безопасност
в планината” се проведе в хотел-ресторант “Клуб Владая”. Форумът беше
организиран от Асоциация “Планини
и хора” и имаше за цел да обедини
усилията на различните институции в
стремежа им за безопасно и безаварийно пребиване в планината. В срещата взеха участие представители на:
Планинската спасителна служба, Гражданска защита, Българската федерация по катерене и алпинизъм, Националната спортна академия, Българския
туристически съюз, OUTWARDBAUND
– България, Национални паркове –
Централен Балкан и Пирин, Националното сдружение на планинските
водачи, Сдружението на водачите в

природна среда, Сдружение “Свободни
планини”, Асоциация “Планини и хора”,
фирми, работещи в сферата на планинския туризъм, емблематични планински водачи в България.
На срещата бяха отчетени зачестилите напоследък нещастни случаи,
фрапиращото непознаване на правилата за безопасност и практическата
неспособност на изпадналите в беда
туристи да взимат правилни решения
в екстремни ситуации. Беше направен
анализ на нещастните случаи през
последните години и бяха посочени
добри практики и стандарти за безопасност.
Като цяло форумът се обедини около мнението за липса на достатъчно
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Любими обекти

Още за хижа
“Здравец”
За 70- годишния си юбилей хижа “Здравец”, един от найпосещаваните обекти в Родопите в северните склонове на
рида Чернатица, посрещна много гости и свои почитатели.
Днес тя е успешно стопанисвана от ТД “Шипка”, Пловдив,
като непрекъснато се обновява и благоустроява. Ръководството на дружеството, с активната подкрепа на БТС, не
жалят сили и средства за това. Клубните ръководства и активът подкрепят инициативите, поради което хижата младее и е желан обект за посещения. Особено предпочитана
е от любителите на зимните спортове, с изградения наблизо ски влек.
Димитър Луканов, ТД “Шипка”

информация, единна система за обучение и некомпетентни действия от
страна на хора и фирми, предлагащи
курсове за оцеляване и туристически
услуги, криещи опасност за живота и
здравето на клиентите. Форумът прие
и конкретни препоръки към всички, които се чувстват съпричастни към проблема.
Асоциация “Планини и хора” обявява
периода от 16.12.2009 до 16.01.2010
като месец за безопасност в планината.
След края на зимния сезон ще се
проведе втора среща, на която ще
бъде отчетено постигнатото. Има идея
форумът да стане постоянен.
Соб. инф.
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Кътинските пирамиди
– великото чудо на
природата
Из Писмата
на един планинар

Възстановихме
туризма в
Провадия

След прекъсване от повече от 12 години отново
създадохме
туристическо
дружество в гр. Провадия.
На 11.03.2009 г. 14 души,
ентусиасти от различни професии и на различна възраст,
любители на туризма и природата, решихме да учредим
Туристическо и природозащитно дружество (ТПД) “Орлови скали”. Целта ни беше
да възстановим традициите
на организирания туризъм
в Провадия, да направим
общуването с природата и
борбата за нейното опазване кауза на много хора, и
то най-вече млади. Засега
имаме повече популярност
сред хора, които от своето
детство и младост имат спомени или са практикували
туристическа дейност, знаят
какво представлява БТС и
организираният туризъм. Надеждите и желанието ни е да
запалим все повече ученици
и младежи, защото колкото
по-рано един човек обикне
природата и общуването с
нея стане негова потребност,
толкова по-осмислен и интересен ще стане животът му.
Гербът на ТПД “Орлови
скали” е изработен от Руска
Йорданова, един от учредителите на дружеството и учител в I ОУ “Хр. Смирненски”,
за което й изказваме найсърдечна благодарност. Към
дружеството са учредени 2
клуба: “Пешеходен туризъм”
и “Млад турист”, с ръководител Петър Маджаров – учител
в I ОУ “Хр. Смирненски”. Клубът функционира вече втора
година. В него през миналата учебна година участваха
20, а през тази - 21 ученици.
Всяка седмица те провеждат
походи в околностите на гр.
Провадия и региона, като
придобиват
първоначални
умения за пешеходен туризъм, общуване с природата
и оцеляване сред нея. Много
се надяваме, че именно сред
тях ще се появят и първите
запалени млади планинари
и природолюбители. Освен
това разчитаме да привлекат
свои приятели от останалите
училища в града. Надяваме
се след време клубове да се
създадат и в други училища в
града, като увеличат члено-

вете на ТПД “Орлови скали”.
Едно от първите масови
мероприятия на дружеството
беше участието в националната кампания “Да засадим
дърво” през месец април,
организирана от Министерството на околната среда и
водите. Група от 23 човека,
между които 8 деца, членове
на дружеството и представители на Община Провадия,
начело с кмета инж. Г. Янев
за два дни засадиха около
60 дръвчета по пътя към жп
гара Провадия.
В началото на дейността
ни организирахме походи
най-вече в околностите на
града и региона. Първият ни
поход, даже преди официалното учредяване на дружеството, беше до местността
“Папаз чешма” за отбелязване на празника Трифон Зарезан. Много от присъстващите
станаха по-късно учредители
на ТПД “Орлови скали”. Изказваме най-сърдечна благодарност на Г. Георгиев и П.
Маджаров, които на красиво
място в гората за няколко
дни от подръчни материали сковаха две големи маси
и пейки, за да има къде да
подредят трапезата си туристите.
Следващото посетено
красиво място беше ловният
заслон край с. Неново, водопадът край него и сп. Равна.
На Великден бяхме на х.
“Патлейна”, като посетихме
едноименния резерват и арх.
резерват “Преслав”. Контактът с красивата природа по
време на цъфтежа на дивите
рожкови, урумови лалета и
перуники зареди всички ни с
много енергия и ентусиазъм.
Хижа “Букаците” и Шуменското плато се превърнаха в
едно от любимите места за
провадийските туристи през

всички сезони на годината.
Прекрасното съчетание от
природни дадености, резерват “Букака” и интересни исторически обекти прави този
маршрут любим и желан за
хора, които веднъж са го посетили.
След като установихме,
че интересът към инициативите на дружеството расте,
решихме да проведем един
по-далечен и вече по-сериозен поход – до ждрелото на
р. Ерма край гр. Трън и вр.
Руй в едноименната планина. Този поход беше първата по-сериозна проверка за
възможностите на провадийските туристи и школа
за най-младите сред тях – от
общо 19 човека в групата 7
бяха деца. По-късно организирахме
екскурзионно
летуване в Западните Родопи, като подбрахме по-лек
маршрут, подходящ за деца
и възрастни. Посетени бяха
хижите “Изгрев”, “Скалните
мостове” и “Персенк”.
По желание на много хора
от града в края на септември организирахме поход до
гр. Кърджали и х. “Белите
брези”, като бяха посетени
мегалитният комплекс “Перперикон”, пещера “Утробата”, светилището “Татул”,
“Дяволският мост” до Ардино, природният феномен “Каменната сватба” и др. красиви кътчета от Източните
Родопи.
Водач при всичките ни туристически походи е Петър
Маджаров, завършил курс
за планински водачи в ЦПШ
“Мальовица” през 2008 г.
Едно от проведените мероприятия, с които много се
гордее нашето младо дружество, е сътрудничеството с
БДЗП през лятото по организирането и охраната на гнез-

дото на двойка египетски лешояди – световно застрашен
вид, загнездили в скален
манастир в околностите на
гр. Провадия, до който има
построен висящ метален
мост. В момента египетският
лешояд е най-застрашената
хищна птица в България и
в Европа, включена в Червения списък на Световния
съюз за защита на природата. През 2009 г. в България
са установени само 31 двойки, като са излюпени 27 малки. Едно от тях се излюпи,
оцеля и успешно излетя от
гнездото в скален манастир
“Шашкъните”, след като в период от 122 дена - от 22.05.
до 20.09.2009 г. - беше успешно охранявано с голямо
желание и много ентусиазъм
основно от членове на ТПД
“Орлови скали”.
С протокол № 16 от
24.11.2009 г. на заседание
на Управителния съвет на
Българския
туристически
съюз нашето дружество е
прието за член на сдружението “Български туристически
съюз”. В момента членовете
ни са 51, като 23-ма от тях са
ученици.
Това е нашата история за
краткото време от учредяването на ТПД “Орлови скали”
на 11.03.2009 г. Надяваме
се, че неповторимата с красотата си българска природа
и омайните ни планини ще
привличат все повече любители на пешеходния туризъм
и срещите ни ще бъдат все
по-чести и желани! За да получите повече информация и
се свържете с нас, посетете
сайта ни:
www.orloviskali.eu
Стела Станкулова,
изпълнителен секретар
на ТПД “Орлови скали”

Скъпо Зори,
Аз получих твоето любезно писмо и много се
зарадвах. От писмото
разбрах, че искаш да посетиш Кътинските пирамиди. Това става по много
прост начин - хваща се
автобус № 27 от крайната
спирка на трамвай № 11 и
12 от квартал Илиянци и
директно се отива за половин час до село Кътина.
Сега ще ти пиша поподробно за Кътинските
пирамиди.
Все още малцина са
тези от милионната наша
столица, които знаят, че
само на 16 километра от
град София в полите на
Софийската планина е
скрито истинско чудо на
природата - един природен феномен, достоен за
възхита и уважение. Който иска да го види, слиза
в село Кътина. Народът
така го е кръстил. По-точно това е истинско скулптурно ателие на природата или голям училищен
кабинет по геология - приказка от вековете, малко
позната и още по-малко
уважавана.
Тръгне ли човек по големия дол, погледът му
най-напред ще зашари по
онези така ситно и строго наредени пластове от
пясъчници и глини, които
ни връщат много, много
назад във времето и пространството. Между тях
като притиснати в ученически хербарий могат да
се видят червеноръждиви
отпечатъци на фантастичната растителност, буяла
по тези места в далечни
геоложки времена. Склоновете на Големия дол ту
се приближават като че ли
желаят да смачкат малката рекичка, ту почтително се отдръпват назад. И
тогава, макар и отдалеч,
се виждат мургаво-червените краища на тънките

прослойки от софийските
лигнитни въглища. И в тях
лежат притиснати стволовете на някогашните
чудновати дървета - слабо
овъглени, за да напомнят,
че преди милиони години
над червените пясъчници
са се киприли непроходими зелени гори. Като
тъмни петна зеят сега изоставените гърла на някогашните галерии.
Изведнъж се появяват
първите “съгледвачи”, покрити презглава с големи ямурлуци някогашни
едри, недотам оформени
пирамиди, притиснати към
склона. И като че ли чакат, за да ни предупредят
или по-скоро поканят към
една най-неочаквана среща. После се редят втора,
трета група посрещачи.
Големият дол разширява
своя мегдан, зад който
наднича и Стара планина, за да се полюбува на
чудото. Склоновете стават
все по-високи, образуват
червен амфитеатър. По
тях като настръхнала каменна галерия се издигат
островърхи кули, зъбести гребени, нахвърляни
са десетки недовършени
причудливи фигури.
Всичко, което ни заобикаля, е изваяла природата. И при това го е сторила с пръстите на велик
ваятел.
Преди милион години
тук е минавала бреговата
линия на софийския плиоценски езерен басейн.
В него се утаявали речни
наноси, свлечени от планините. В тяхната покривка била затрупана и буйна
растителност, после пак
се наредили пясъци и глини и много делувий. Когато плиоценското езеро се
оттеглило, образувала се
акумулационна повърхнина, в която се всякъл потокът на Големия дол. После
дъждът, снегът, вятърът и
слънцето изваяли Кътинските пирамиди.
Николай Пасков

От старите
ленти
Това е спомен от участието в първия по рода си поход
по пътя на Алеко Константинов, проведен след 88 години с маршрут: градската
градина в София (Народния
театър) - Драгалевския манастир - Черни връх - с участие в митинга, посветен на
Деня на туриста.
Походът тръгна към 14
часа при хубаво време. Участниците бяха от Велико Търново и София. Пристигнахме
в Драгалевския манастир и
построихме палатъчен лагер. Вечерта заваля проливен дъжд. На другия ден при
мъгливо време изкачихме
върха. В почетната книга
на отряда, провел похода,

е записано: “Млади приятели от експедиционен отряд
“Христо Козлев” при ТЕ “А.
С. Попов” - Велико Търново,
с голямо удовлетворение изразявам задоволството си от
вашата богата, разнообразна, високопознавателна и
патриотична дейност. Позволете ми да изкажа на всички
вас задоволството си за високата дисциплина и чувство
за отговорност, които показахте при провеждането на
първия по рода си след 88
години поход по маршрута
на Алеко Константинов.”
Главен ръководител на
похода, з.д.т. Ал. Тянков
Черни връх, 27 август
1983 година
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Архитектурно-исторически
резерват: Исторически музей; Кордопуловата къща и Светороженския манастир
“Рождество Богородично”
Мелник е един от най-старите български градове, разположен сред живописно извисени
пясъчни скали, наречени мелове.
Меловете създават естествена
природна крепост. Вероятно те са
дали името на града.
Градският исторически музей е разположен в Пашовата
къща, построена през 1815 г. Състои се от каменно приземие, полуетаж със стопанско предназначение
и издаден еркерен етаж за живеене. В приземния етаж на експозицията на музея е показан основният поминък на този град и района
– винопроизводството от местната
мелнишка лоза. С прославеното
мелнишко вино градът търгува и
установява връзки с външния свят
– с редица европейски страни, с
малоазиатското и африканското
крайбрежие. Тук са показани снимки на мелнишки изби, бъчви, косери и др., свързани с обработката и
съхранението на мелнишкото вино.
През Възраждането в Мелник разцъфтява търговията, занаятите,
архитектурата, както и духовният
и културният живот. През този период Мелник достига 1300 къщи и
повече от 70 църкви, манастири и
параклиси и около 40 000 жители.
На етажа в едно от помещенията
е експонирано облеклото на жителите на града и от някои села на
района – Виногради, Пирин и др.
Показани са и отделни части от

Януари 2010 г.

Красотите на малката ни, но прекрасна Родина магнетични и мистични, уникални и респектиращи!

Мелник
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облеклото – накити, пафти, колани,
чорапи и др. Наред със заможния
градски бит особено внимание е
обърнато на класовото разслоение
в тогавашното общество. В едно от
помещенията са експонирани документи и материали, свързани с
националноосвободителните борби срещу османското иго, с протеста срещу откъсването на тези
земи от освободеното отечество
и срещу Берлинския договор –

Кресненско-Разложкото въстание
и Илинденско-Преображенското
въстание. Експозицията проследява и развитието на града през
епохата на капитализма, когато той
значително запада.
Днес Мелник е обявен за град
музей. Той ни посреща с белотата на реставрирани възрожденски
къщи, обявени за паметници на
културата. Най-интересни къщи в
архитектурно отношение са: Кор-

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ЕДИН ОТ ИСТИНСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ,
ОПОЗНАЛИ 100ТЕ НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА *

Опознай България с най-предпочитания модел в страната за 2007, 2008 и 2009 година** DACIA LOGAN.
Убедете се сами в нейните предимства - атрактивна цена, здравина, обширни вътрешни размери,
огромен багажник, икономични двигатели и ниски разходи за поддръжка.
Всичко това превръща Dacia в достъпното пространство за хиляди българи.
Организационният комитет на движението „Опознай България 100НТО” и Рено Нисан България ЕАД –
официален спонсор на движението обявява на участниците в томболата за 2010 година
специалната награда – лек автомобил Dacia Logan и още много други награди: Семейна екскурзия в
чужбина, Индивидуална екскурзия в чужбина, 22 уикенда за двама в базите на БТС в цялата страна,
Мобилни телефони, Палатки, Раници, Спални чували, различни пособия за пребиваване в планината.
* Имате възможност да спечелите голямата награда DACIA LOGAN ако съберете
100 печата във книжката на 100 те национални туристически обекта.
** По данни на ААП

www.dacia.bg

Достъпното пространство

Цени за гамата модели на Dacia ot 12 950 лв. до 25 590 лв. с ДДС.

снимките са илюстративни.

DACIA LOGAN –

допуловата, Делевата, Янковата и
др. Кордопуловата къща е построена през 19 век от заможен
търговец. Тя е една от най-монументалните възрожденски къщи в
страната с изключително красива
мебелировка и застлана със скъпи килими. Състои се от: приземен
етаж с изби за вино с капацитет
250–300 тона; полуетаж със стопанско предназначение и еркерен етаж за живеене. Влизайки в
къщата, силно впечатление прави
дневната. Тя е много голяма с два
реда по 12 прозореца, гледащи в
четирите географски посоки. Горните прозорци са украсени с цветни стъкла. Таванът е направен от
дърво и изобразява слънцето с 12
заострени правоъгълника – броят
на месеците в годината Седем вътрешни стълбища свързват различните етажи и мансарди.
Светороженският манастир
“Рождество Богородично” е
втората по големина обител в Пиринска Македония след Рилския
манастир. Разположен е на 5 км
от гр. Мелник. Манастирският
комплекс се състои от черква, параклис-костница, жилищни и стопански сгради, конструирани в различни периоди. Построен е през 13
век, но сегашната сграда е от 19
век. Манастирът има неправилна
шестоъгълна форма, като жилищните сгради обграждат красив двор
и в средата е разположена църквата. Тя е забележителен паметник
на културата. Върху стенописите
най-старият надпис е от 16 век.
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Църквата “Св.
Рождество Богородично” дава
името си на
близкото село
Рожен. Има интересен дърворезбен иконостас, стенописи и стъклописи. Показани са историята на
манастира, едно от помещенията
на пазачите (пандурите) с тяхното
оръжие и облекло, също стаята на
Яне Сандански, в която той прекарва последните години от своя
живот. В близост до Роженския манастир е гробът на Яне Сандански.
Роженският манастир си има
чудотворна икона на Дева Мария.
Според преданието иконата е едно
от малкото копия от светено желязо, собственост на вдовица от Никея (Гърция), и се пази в параклиса.
При управлението на император
Теофилус, известен с преследването на иконопоклонничеството, вдовицата хвърля иконата във водите,
за да избегне нейното унищожение
от императора. Тя не потънала и
плавала години преди да достигне
портите на манастир “Ивирон” в
Гърция през 999 г.
В манастира живеят 20 монаси.
Храмовият празник е на 8 септември, в чест на Рождество Богородично, когато хора от целия регион
се събират да участват в празненствата.
В манастира е сниман игралният
филм “Време разделно”.
До мсветата обител се отива с
автобус от Сандански или Мелник.
Манастирът е отворен за посещение всеки ден от 8 до 12 ч. и от 14
до 18 ч.
Румяна Панайотова Божкова,
експерт в БТС

Петрич

Местност “Рупите” – хрампаметник “Св. Петка Българска” и Самуиловата крепост
В подножието на планината Кожух, в местността Рупите, възниква
град, носещ името Петра – Петрич.
Тук се разиграва една от най-трагичните битки в историята на България
– битката за Самуиловата крепост,
в която са ослепени 14 хиляди войници.
Кожух планина е обявена за природна забележителност през 1962 г.
заради интересните си и редки представители на флората и фауната. Рупите отдавна е придобила широка
известност като място, в което се е
зареждала с енергия най-популярната българска пророчица Вангелия
Гущерова, наричана от народа баба
Ванга. Според легендата, когато
Ванга е била на 6 години, й се е явил
ангел, който й предложил да избере
между зрението и ясновидството и
тя избрала второто. Придобитите
пророчески и лечителски способности печелят голям брой поклонници
и последователи, а видението, което получила за гр. Варна, залята от
вода, води до откриването на голямо
подпочвено езеро, намиращо се под
града.
Няма българин, който да не е чувал за баба Ванга. Тази жена се е
превърнала в опора и надежда за
по-светло бъдеще на хиляди хора.
Казват, че тя е стояла дълго време
на мястото на днешната църква “Св.
Петка Българска”, а когато я питали
“защо?”, отговорила, че това място
имало енергия, имало град, който
бил залят с огън. Мястото, където е
живяла баба Ванга, заслужава да се

посети. Храм-паметникът “Св. Петка” е изрисуван от художника Светлин Русев. Заради реалистичните
образи на светците Светият Синод
отказва да освети мястото. Затова
помещението се нарича само храм
и не се споменава на чия религия е.
Църквата е отворена за посещение
всеки ден.
Под баладичното българско небе
на планините Беласица и Огражден,
сред скали и живописна природа,
лежи един град от незапомнени
времена. На десния бряг на р. Струмешница се намира хълм, наречен
Самуилова крепост. Някога на това
място Самуил изградил укрепление,
на което възложил последната си
надежда да спаси българската територия от походите на Василий II.
За жалост не успял... един от византийските пълководци намерил таен
проход и гръцките войници обградили българските. Армията на Самуил била разгромена, а 14 000 български войници попаднали в плен
и били ослепени, като на 100 души
бил оставян по един с едно око. За
жестокостта си, непозната дотогава
в историята, византийският император е наречен Василий Българоубиец. Всичко това сломява Самуил и
той умира.
Самуиловата крепост е национален паметник, който винаги ще
напомня на идните поколения за героичните борби на Самуил и на българския народ, минали през победи
и трагизъм, за отстояване независимостта на българската държава.
До Самуиловата крепост се отива
с автобус от гр. Петрич. Тя е отворена всеки ден от 8 до 17 ч.

За добри гости – добри стопани!
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хижи
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Посетителите на 100-те НТО в района на Мелник и Петрич
могат да ползват услугите на следните хижи на БТС:

Хижа “Пирин“
Намира се в Пирин планина, м. Трите
реки, на 1616 м н.в. Представлява триетажна сграда с капацитет 70 места в общи
спални помещения, с външни санитарни
възли и бани. Водоснабдена е и електрифицирана от собствена ВЕЦ, отоплението
е с печки на твърдо гориво. Разполага с
туристическа столова.
Хижата е пункт от международен маршрут “Е4”.
Съседни туристически обекти са: х. “Малина” – 1.45 ч., х. “Беговица” – 5 ч. (през
Солището) и 5.30 ч. (през превала между
върховете Куклите и Зъба), Тевното езеро
– 4 ч., х. “Попови ливади” – 7 ч., х. “Безбог”
– 6 ч. Изходни пунктове за хижата: Мелник
през (Роженския манастир “Рождество Богородично) – 6 ч., с. Пирин, общ. Сандански – 18 км (13 км асфалтов път) – 4.30 ч.
За контакти: 0896 766 154, 0896 766 155,
Стопанин: ТД “Пирински орел” – гр. Мел- Инфоцентър на БТС: centerbts@btsbg.org,
ник.
www.btsbg.org, 0882 966 320, 0882 966 319.

Хижа “Извора”
Намира се в северното подножие на
планината Славянка, на 6 км югоизточно
от с. Петрово, общ. Сандански, на 704 м
н.в.
Представлява масивна сграда с капацитет 40 места в 3 апартамента и в стаи с
вътрешни санитарни възли и бани, отопление с ел.уреди и печки на твърдо гориво,
туристическа кухня и столова.
Съседни туристически обекти: х. “Славянка” (през с. Голешево) – 3.30 ч., Гоцев
връх (2212 м н.в. - обект № 6 от 10-те планински първенци) – 5 ч. (през м. Ливадата).
Изходни пунктове: с. Петрово, община
Сандански – 6 км по асфалтово шосе (1.20
ч.). Село Петрово е на 20 км от Мелник.
Стопанин: ТД “Славянка”, с. Петрово.
За контакти: 074322/287, 0899 209 977.
Инфоцентър на БТС: centerbts@

btsbg.org, www.btsbg.org,
0882 966 320, 0882 966 319.

Туристическа спалня в гр. Петрич
Намира се в централната част на гр. Петрич, на ул. “Г. Делчев” № 26. Сградата е с
капацитет 19 места, вътрешни санитарните възли и баня, отоплението е с ел.уреди,
за хранене - околните заведения в града.
Съседни туристически обекти: местността
Рупите – 16 км, х. “Конгур” – 13 км (8 км асфалтов път), х. “Беласица” – 8 км по асфалтово шосе (1.30 ч. по маркирана пътека),
културно-историческите забележителности на Петрич, Мелник – 30 км, Роженският манастир – 30 км, Самуиловата крепост
– 23 км. Спалнята се намира на 0.20 ч. от
автогарата и на 0.30 ч. от жп гарата.
Стопанин: ТД “Калабак”, гр. Петрич.
За контакти: тел.: 0745/61 449, 0882 966
307, 0896 688 380,
e-mаil:td_kalabac@abv.bg.

Планинари
обновяват
маркировката

През пролетта на 2009 г. планинари от СТПД “Академик” – Русе,
разработиха план за обновяване и
доизграждане на туристическата
маркировка по маршрута от Клисура до хижа “Ехо”. Начинанието
бе осъществено с финансовата
подкрепа на БТС и от ръководството на Русенския университет
“Ангел Кънчев”.
Опитни маркировачи и ентусиасти от дружеството се включиха
с доброволен труд за обновяването и допълването на трилентовите
знаци по цялото трасе, за изработване и поставяне на 10 триметрови
стълбове с бетонно фундаментиране, на 10 еднометрови метални
стълбчета, 28 указателни стрелки

Хижа “Беласица”
Намира се в северните склонове на планината Беласица, в м. Илиевска нива, на
668 м н.в. Сградата е с капацитет 68 места
в четири апартамента и в стаи с 2 и 4 легла със самостоятелни санитарните възли
и бани, локално отопление, зала за тихи
игри, туристическата столова, ресторант,
спортна площадка, паркинг.
Съседни обекти: засл. “Розова поляна” –
0.45 ч., водопадът на р. Лешница – 0.30 ч.,
х. “Конгур” – 1.30 ч.
Изходен пункт: от гр. Петрич – 8 км по
асфалтово шосе (1.30 ч. по маркирана пътека).
Стопанин: ТД “Калабак”, гр. Петрич.
За контакти: тел. 0887 906 706, 0896
688
378,
e-mail:xija-belasica@mail.bg,
0745/6-14-49, 0882 966 307, 0896 688 380, БТС: centerbts@btsbg.org, www.btsbg.org,
e-mail:td_kalabac@abv.bg, Инфоцентър на 0882 966 320, 0882 966 319.

Йордан Йорданов, началник-отдел “Хижи, маркировка и комуникации”

БТС пусна за нуждите на своите членове и симпатизанти четири еднолистни стенни календара
и един работен. Снимките са избрани от нашите
високопланински хижи, които са вписани в планинския пейзаж. Календарите са, както следва: хижа

“Плевен„, хижа “Ехо„, хижа “Вихрен„, хижа “Стражата” и за стенния календар - вр. Мальовица. Форматът им е 40/59 см, пълноцветен печат на 150 г
полукартон. Цената е 1 лв. на бр., а за работния
календар - 2.50 лв.

и 4 информационни табла. От октомври в дейностите се включиха
и туристи от сдружение “За Ехо” –
София, които занапред ще полагат
постоянни грижи за поддръжка на
маркировката по целия маршрут.
Като начало бяха почистени от
храсти и тръни над 1400 м труднопроходими участъци на пътеката, “издигнати” бяха няколко каменни пирамиди и допълнителни
указателни стрелки.
За следващата година е предвидено поставяне на информационно табло на площада в Клисура,
поставяне на 5 метални стълба за
обозначаване на зимния вариант
на маршрута от паметника на Н.
Караджов до главното било и др.

Не пропускайте
календарите
на БТС
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очевидците разказват
Радка
Бакалова,
з.д. на БТС:

Беше началото на
декември 1954 г. Дни,
паметни за завършилите курса за “Младши инструктори по туризъм”, организиран от тогавашното
ДСО “Торпедо”. Предстоеше
провеждането на заключителния многодневен поход из
Рила, след което курсистите
щяха да получат дипломите за званието си. Броят им
беше 47 души, разпределени
в 4 отделения. Преобладавахме младите курсисти – под
30-годишна възраст. Обичащи от юношеството си родните планини и полета, горите,
върховете...
Вече бяхме на Рибните
езера и, отпочинали тук, с не-

търпение чакахме 43-те участници да тръгнем на похода.
На 8 декември заваля обилен
пухкав сняг. Снежинките –
едри, се сипеха върху стария
сняг. Напрегнато оживление
и разговори, особено вечерта, в ръководството на похода...
Оповести се, че рано сутринта тръгваме на първия
дневен преход. С радостно
вълнение в душите нарамихме тежките раници. Бяхме
подредени, както се полага
по правилата – най-напред
ударната група за биене на
пъртина в навалелия почти
до колене нов сняг, начело

Изминаха
55 години от
“нашата” лавина

с водача. След тях жените
и останалите мъже, следвани накрая от спасителите. И
така върволицата ни се изви
нагоре по пътеката за Йосифица. Погледнах в минутна-

та почивка на крак извилата
се като разтегната буква S
наша група. Първите, най-горе в права линия, напреки на
височината, вторите – леко
вляво, перпендикулярно на

От другата страна
Георги Кърпачев,
участник
в спасителната
акция:
Единственият страничен
очевидец на цялото събитие – падането на лавината и затрупването на групата, е Стефан – хижарят
на х. “Рибни езера”, който
пръв изтичва до мястото на
падналата лавина и взема
участие в първите спасителни действия заедно с
туристите, останали извън
лавината или самоизмъкнали се от нея. Тъй като по това
време хижите нямаха никаква връзка с останалия свят,
той слага ските и се спуска
право надолу през езерния
циркус, по пътеката през гората до Партизанска поляна
(сега Кирилова) и стига до Рилския
манастир. Оттук, около 9 ч. сутринта, по телефона от пощенския клон
съобщава за нещастието в Централата на ПСС София на двамата
щатни служители - Петър Златев,
началник ПСС, и Стефан Камбуров.
Те веднага започват по телефона да
набират участници за спасителната
акция. Така, около 12 ч., през канцеларията на ПСС, която се помещаваше в двуетажната служебна
сграда на БЧК във вътрешния двор
на болница “Пирогов”, се събраха
няколко екипирани спасители, които
сформираха първата група от 6 човека: Стефан Камбуров, Христо Борисов, Петър Москов, Емил Милчев
– известни алпинисти и планински
спасители (сега покойници) и двама
по-млади спасители - Иван Хайдутов
и пишещият тези редове – тогава
студенти. Качихме се в една малогабаритна болнична линейка, като едвам се сместихме вътре прегърбени
заедно със ските, щеките, раниците
и санитарните чанти в краката. Към
14 ч. потеглихме на път. Още в началото се разбра, че ни предстоят
много трудности. Претоварената каросерия непрекъснато опираше в гумите, линейката се движеше много
бавно и с чести спирания. Привечер
пристигнахме уморени и изнервени в гр. Дупница. Беше ясно, че не
можем да продължим с тази кола.
След неколкочасови усилия, молби,
разговори и т.н. успяхме да се прехвърлим на друга, по-добра кола, и
продължихме по тъмно към Рилския
манастир. Около 23 ч. вечерта пристигнахме на Партизанска поляна
– тук свършваше пътят. Свалихме
багажа, сложихме ските с колани и
се прехвърлихме на отсрещния бряг
на реката. Започнахме изкачване
по пътеката, която преминава през
стръмен, лавиноопасен склон с много серпентини, т.нар. къркулици. Зимата беше подранила и в началото
на декември в планините вече имаше достатъчно сняг за ски. Бавно
напредвахме, правейки пъртина със
ските в дълбокия сняг на пътеката.
Идиличната картина не съответстваше на драматичната обстановка, която ни очакваше. В хижата пристигнахме около 2 ч. след полунощ. Тук

“Това можеше
и да не се случи”
бяхме посрещнати от участниците,
които не бяха пострадали и които ни
въведоха в създадената обстановка.
Набързо изпихме по чаша чай и се
подкрепихме с няколко залъка. Пострадалите лежаха на наровете в
хижата. Установи се, че има двама
загинали и доста контузени, от които 5-6 по-сериозно. Уверихме се,
че всички участници са налице, с
изключение на един, който е останал в лавината и до този момент не
е открит. Веднага огледахме терена и набелязахме местата, където
трябваше да се проведе търсенето.
Лавината се беше свлякла на широк
фронт от целия склон над горното
езеро (по който на големи серпантини е трасирана лятната пътека) и
образуваше голям нанос с дебело
челно натрупване. Незабавно започнахме сондиране с лавинни сонди. След около час под голяма скала
на склона бе открит последният от
участниците и трети загинал в тази
лавина (струва ми се, че това беше
Марковски). На разсъмване започнаха да пристигат и други участници
в спасителната акция. Най-напред
бяха група войници от планинската
част в Дупница. (Тяхното присъствие
запомних с това, че ми откраднаха
кандахарите на ските). Пристигна и
П. Златев - началник на ПСС, който веднага пое общото ръководство
и въведе необходимия здрав ред.
Пристигналите
лекари–спасители
установиха състоянието на всички
пострадали и направиха необходимите превръзки и обездвижвания.
Около обяд се чу силен моторен
шум. Над циркуса няколко пъти прелетя самолет, след това се сниши и
спусна десетина парашута с товари,
в които имаше одеяла, разглобени
носилки, хранителни продукти, в т.ч.
захар, шоколади и, разбира се, няколко бутилки коняк. Някои от парашутите се приземиха в околните лавинни склонове и тяхното извличане
ни причини още напрежение. Това
бе първият случай у нас, в който
спасителите в акция получават помощ от въздуха с товарни парашути.
Докато акцията течеше тук, на терена, в София няколко човека, начело
с Ал. Белковски, образуват група за
съдействие (днес т.нар. кризисен
щаб), бързо осигуряват самолет, на-

товарват парашути със снаряжение
и храни оттук и въпреки оскъдната
информация и кратки срокове, го отправят към мястото на нещастието.
В ранния следобед започнахме
приключване на акцията и подготовка за евакуация на пострадалите.
По-леките случаи тръгнаха надолу
с придружител. Проблем беше свалянето на останалите - тримата загинали и 5-6 по-тежко пострадали,
за които се налагаше транспорт
в неподвижно състояние с
шейна. А шейни нямаше, с изключение на
една, която принадлежеше на хижата. Наложи се
на нашите ски
да се сковат
напречни
летви – така
бе поставен
и
здраво
обвързан
всеки от пострадалите,
предварително добре
облечен и обвит с одеяло.
Всяка шейна се
теглеше с въже от
двама души, а отзад
се буташе с щеки също
от двама. Отстрани помагаха също 1-2-ма души, които
следяха шейната да не се прекатури
в дълбокия до метър и още неулегнал сняг. С големи усилия и затъване
в снега за няколко часа преминахме
циркуса и навлязохме по тъмно в
гората. Тук трудностите също бяха
големи - тясна пътека, тъмнина и пр.
Малко след полунощ на третия ден
достигнахме Партизанска поляна.
Междувременно се разминахме с
нови групи, които се изкачваха нагоре, за да свалят излишното имущество от парашутите. Загиналите
и пострадалите бяха извозени с линейки, а спасителите - с автобус до
Рилския манастир. Тук ни въведоха
в една голяма, топла и светла стая –
манастирска одая, застлана с черги.
Насядахме уморени на пода, опрели
гръб в стените. От ръка на ръка тръгнаха няколко бутилки с малиново
вино от дядо игумен. Трябва да се

качването и още малко повляво – последните. Водачът
бе с вдигнат пикел в ръката
– сякаш за поздрав. Видях
вдясно розовеещото от изгряващото вече слънце чело
на връх Йосифица. Миг след
това се чу вик: “Лавина!”
Вдясно от нас съзрях движещия се сняг и премятащите се в него хора. Още
миг след това плисна и върху
нас сняг и ни затрупа – къде

спомене, че по това време
игуменът на манастира и
няколко монаси бяха съпричастни на ПСС и образуваха
спасително ядро. Уморени,
веднага всички заспаха и
така подпрени на стените,
ни събудиха рано сутринта.
Отново се върнахме на Партизанска поляна да приберем, подредим и натоварим
сваленото отгоре излишно
имущество. След обяд с автобус ни извозиха до София.
Така приключи тази акция. Досега едва ли има
друг случай у нас – почти
50 човека едновременно да попаднат в лавина. За да стане това,
очевидно участниците в групата са
допуснали няколко основни грешки.
Планинският склон срещу хижата
е безлесен, с голяма денивелация,
широчина и наклон, изключително
подходящ за лавини. По него минава лятната пътека. Предната нощ е
навалял около 40 см пресен сняг.
Групата е трябвало да изчака или да
премине право нагоре по сравнително безопасен маршрут - значително встрани (наляво) от този склон.
Вместо това участниците са тръгнали на дълги диагонали по склона,
подсичайки лавинната маса, при
това без необходимата дистанция
между тях. Освен този злополучен
край случаят ста-

на и повратен момент в развитието
на ПСС, като разкри неподходящата
и недостатъчна екипировка и снаряжение, липсата на сигурни радиовръзки, транспорт и т.н. Във връзка
с това по инициатива на П. Златев
няколко участници в спасителната акция съставихме изложение до
тогавашния министър- председател
Вълко Червенков, в което описахме
събитието и предложихме да се вземат необходимите организационни
и финансови мерки за подобряване
състоянието на ПСС. Предостави се
възможност ПСС да ползва радиовръзки и специален транспорт от
МНО и МВР, спасителите да взимат
служебни отпуски при акции и курсове, започна курс за спасители-парашутисти и т.н.
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повече, къде по-малко. Туктаме се видяхме захванати
или заклещени за неголеми
скални прагчета. Вече някои
от ръководството, като Марин
Диков и Васил Попов, тичаха
нагоре – всичко бе стихнало
долу ниско – снегът и затрупаните хора. Загинаха трима
души – водачът ни инж. Павел Хинов и двама студенти
от Юридическия факултет
– Жорж Клисаров и Васил
Марковски. Тежко пострадаха 6-има, някои от които бяха
открити и спасени на другия
ден рано сутринта от сборна
група спасители.
Хубави думи мога да кажа
и сега за спасителите, особено тези от Пловдив, които
рано през нощта бързали да
се качат на хижата, капнали,
на крак изпиха чая и хукнаха
да сондират и рият в снега,
който специалистите по-късно определиха като “плочеста лавина”.
На хижата и в раниците ни
се оказа, че няма най-елементарното пособие, нужно
при такава беда, а именно
– лавинен шнур и сонда. Затова през целия ден, до смрачаване, можещите от курса
ровеха, както могат, без резултат да открият някого от
заритите, освен водача ни,
останал почти над стихналата лавина. Дойде около обяд
военният вертолет с помощ
за нас, направляван от известния в миналото планинар
Емил Милчев – Шмайзера.
Хвърлената помощ вятърът
отнесе по посока на зимната
пътека, сякаш там е трябвало
да минем и ние, а не по лятната пътека...
В общи черти –
това се случи. Последваха
различни коментари, изводи,
разбор на вината за станалото нещастие, дори искане на
съд за виновните...
После загинаха още 11
души в прегръдките на лавина, пак в Рила, водени от специалисти в планинското дело
в столицата. Така скъпо се
плащат пропуските и грешките в планината... А тя не прощава на подценилите я!
В началото на декември
2009-а, 55 години от нашата
“лавина” край Рибните езера, се срещнахме за 55-и
пореден път. Броят ни намалява, възрастта ни нарасна
достатъчно, но ние на този
ден се срещаме всяка година, спомняйки и хубаво, и
недобро. Допреди десетина
години тези ежегодни срещи
ставаха на хижа в планината, идваха с нас и близките
на Жорж Клисаров. Сега
се събираме в София. Необясним е този факт за някои
хора, но ние знаем, че това,
което се случи край Рибните
езера, няма да избледнее в
паметта ни, докато сме живи.
Станахме повече от близки.
Съпричастни сме едни към
други в радост и неблагополучия, помагаме си. Все още
обичаме планината и живеем
с хубавите спомени от нея.
Когато можем, излизаме
сред природата, мислим и за
съхранението й, помагаме
тихомълком и сега, защото я
обичаме.
Не е секнала радостта ни,
когато гледаме, макар и от
по-ниското вече, планинските висоти, боровите и буковите гори, цветенцата как пъстреят и ни се усмихват... Това
е непреходна духовна ценност. Постигнали сме я чрез
туризма. Какво повече да ни
топли в напредналата ни възраст. Роденото в планините
другарство е неоценимо!
Четем в-к “Ехо” – прозорец за планинарството у нас
и по света. И така пътуваме
мислено с авторите. Благодарим от сърце!

по пътя
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Премиерен поход по билото на Средна гора

Вдъхновяващо
през годините
Имах честта да бъда водач на премиерния поход
по билото на Средна гора
- от Панчаревското езеро
на изток до Зайчи връх при
големия завой на р. Тунджа,
северно от Ямбол - до Кабиле. Навремето Павел Делирадев беше преминал по
билото на планината до Змейовския проход, защото дотам са му стигнали парите. В
1946 г. Детиздат му издаде
книгата “Средна гора”. През
1961 г. Георги Данов издаде
пътеводител “Средна гора” с
маршрути също до Змейовския проход, защото за Източна Средна гора нямаше
откъде да прочете и препише. В 1968 г. ДИ “Медицина
и физкултура” издаде първата ми книга “Сърнена гора”.
Тази източна част на Средна
гора бях основно проучил и
някои от маршрутите - маркирал.
В началото на лятото на
1969 г. възникна идеята между мен и секретаря на ТД
“Средногорец” - Чирпан, Делчо Ганчев, да се осъществи
премиерен поход по билото
на Средна гора от началото
до нейния край. От регистрите в чирпанската община бяха издирени имената
и рождените дати на млади
мъже и жени туристи от града. Така се оформи туристическа група от 25-годишни
туристи (премиерният поход
щеше да се проведе в чест
на 25-годишнината от Девети септември). Чирпанското
дружество уши на всеки бъдещ участник зелена риза,
шапка, кафяв кадифен туристически клин, купи зелени
три-четвърти чорапи и кафяви пионерки. Осигурен беше
и камион, който да пренесе
бивачните съоръжения и храната на походниците.
Така в средата на август
1969 г. се озовахме в София, в
редакцията на в. “Ехо”, който
щеше да отразява събитието.
Първата снимка на групата
беше по стената на Панчаревското езеро. Ръководител
на похода бе Делчо Ганчев,
аз бях водачът. Първият преход беше до Лозенския манастир – по-къс, за разгрявка.
Вторият бивак направихме до
жп гара Вакарел. Последва
извънредно дълъг и изтощителен етап през с. Белица
до Оборище. Оттам – през
вр. Лисец и Панагюрските
колонии – до Копривщица.
Последва преходът през х.
“Богдан” до х. “Барикадите”.
На изток през х. “Чевира” отидохме на х. “Фенера”.
Слязохме в голяма горещина в Хисаря и нощувахме
край Карловските бани. Етапът на изток, нагоре към с.
Мраченик, без маркирани
пътеки (и сега ги няма!) беше

изтощителен и направихме
следващия бивак до малкия
язовир югоизточно от с. Свежен. Тогава х. “Свежен” още
не беше построена. Вече
в “свои води”, по билото на
Западна Сърнена гора, през
х. “Братан”, достигнахме до
х. “Каваклийка” (старата),
на която следващия ден определихме за почивка. От
“Каваклийка” по билото на
планината отидохме на Старозагорските бани. Сега маркировката е изместена южно
от билото през с. Пъстрово
заради Змейовския армейски
полигон. Следващият етап
беше по билото на Източна
Сърнена гора до х. “Комсомолска поляна” – старата,
сега х. “Морулей” . На изток

беше осъществен преход
до с. Паничерево с бивак на
брега на язовир Жребчево.
Все на изток снижаващата
се планина е гъсто обрасла с
непроходими габърово-дъбови гори и борове, без пътеки.
Затова походът продължи по
южния бряг на язовира до
Кортенските бани. Все по на
изток маршрутът стана по
шосета между обработваеми
площи, по едва надигащите
се заоблени ридове. Бе изкачен последният Зайчи връх, с
което 16-дневният премиерен
поход завърши успешно.
През 1971 г. Георги Данов
преиздаде пътеводителя за
Средна гора. В него липсват маршрутните описания
от Карловските бани до с.

Свежен, от Старозагорските
бани през с. Змейово до х.
“Комскомолска поляна” и на
изток. Защото маршрутното
описание на премиерния поход по билото на Средна гора
предадохме на Българската
федерация по туризъм покъсно след тази година и той
нямаше откъде да прочете
подробности за тази част на
планината.
В днешно време поход по
билото на Средна гора може
да се осъществи, но в неговата пълна и последна третина
туристическата група трябва
да се придружава от превозно средство, пренасящо
бивачните съоръжения и храната. Защото в тези части на
планината няма хижи.

Из Сърнена гора от
Пъстрово до Казанка
За този може би първи
ски поход в новия зимен сезон трябва да е извършена
известна подготовка. Ските
трябва да са с автомати с
повдигащи се пети. Намазват се с вакса за нов мек
сняг и отдолу се слагат лепящи се колани или колани
с щрамери. Още от вечерта
в раницата се
с л а г ат
сандвичи
с
лесно и
бързосмилаема храна и два
термоса с горещ подсладен
с мед чай. Тъмните слънчеви
очила да са стъклени, а не
от изкуствена материя, които развалят очите.
Събота сутрин в 7 часа от
автогарата в Стара Загора
тръгва автобус из Сърнена
гора за чирпанското с. Найденово. Но преди него се
слиза в планинското село
Пъстрово. В неговия център
се слагат на обувките ските
с коланите и започва почти
равно плъзгане по улицата
на север. Отляво откъм запад в дол тече р. Иджурска,
която е началото на голямата тракийска река Сазлийка. След последните селски
къщи улицата преминава
в равен камионен път. По
него след 300 метра вляво
се отделя незавършеното и
затворено шосе към казанлъшкото село Средногорово. Отляво на движението
има голяма чешма с дълги
корита, а отдясно остават
изоставени кошари. Малко
след тях камионният път се
изоставя и вдясно се прави
отбиване по коларски път с
маркировка по дърветата ”
бяло-червено-бяло”. С плавен наклон нагоре на североизток с къси завои лекото
изкачване не е уморително.
Излиза се на заобленото
голо възвишение Могилата
(434 м н.в), срещу което се

изправя гористият конус на
вр. Чукаря. Към него маршрутът прекосява дълга седловина . Вляво на север в
ниското е Кокалов дол, чиято вода изтича от малък
язовир. Той пък се пълни
от потока на Тъмънски дол.
Чукарът се заобикаля отляво откъм север по пътя в
дъбова гора и след нея се
излиза (1 ч.) на обширна и

рича река Баненска и е найголемият ляв приток на река
Сазлийка. След прескачане
на рекичката токовете на
обувките се освобождават
от автоматите. След бетонния кладенец Герена (Герана) пързалянето със ските е
удоволствие по много широк
и равен камионен път с едва
забележим наклон надолу
от лявата страна на реката
межд
у
поредица
о
т
малки ниви. Вляво от север на
дълбоката и тясна планинска гориста долина в Сърнена гора една след друга
са местностите Петровчини
ливади и Къневски ливади.
Отдясно зад реката по гористите склонове са местностите Полековец, Тумбата,
Гълъба, Кованите камъни. С
поредица от завои пътят неочаквано довежда на площада в село Казанка. Общо
маршрутът със ски от село
Пъстрово се преодолява за
малко повече от 3 часа без
почивките. Тъй като през
цялото време движението е
почти срещу слънцето, носенето на тъмни слънчеви
очила е наложително. Прави се обяд със сандвичи и
топъл чай. Автобус № 96 за
Стара Загора е след 15 ч.
и 30 мин. Ако съществува
вероятност от изстиване от
дълго стоене на едно място,
може да се продължи със
ските още 8 км от дясната
страна на шосето до Старозагорските бани, от които
градските автобуси № 9 за
града са на всеки 30 мин.
Подобен на този лек ски
поход може да се осъществи и в други ниски планини
за тренировка преди излизането във високите планини.
Пожелавам
ви приятен път!
Георги Чорчопов

Ски маршрут
равна открита седловина.
Дотук беше “голямото” изкачване по маршрута, като
са преодолени 150 м височина. Вдясно на юг се вижда
вр. Канарата (623 м н.в.). На
тази седловина е редно да
се направи почивка с пиене
на топъл чай от термосите.
След почивката се продължава на североизток с
къси завои по почти равния
път. Вдясно на юг са доловете Липов трап, Рабаджийски
трап, Мурджовото. Минава
се през откритата местност
Стоевото с единични дървета край пътя. Над нея вляво
от север едва се надига ниското връхче Тъпанов чукар
(627 м н.в.). Насреща на изток с късо изкачване вляво
от дъбовата гора се излиза
на седловината Черешката
(1 ч.), където се прави отново кратка почивка и се
свалят коланите от ските,
застопоряват се петите на
обувките на автоматите.
Започва слизане на югоизток с леви и десни завои.
От север в ниското една под
друга са местностите Семова ливада, Ватьови габъри и
Габърите. Тъй като пътят надолу е вкопан в местността,
пързалянето със ските трябва да е бавно и внимателно
на “рало” и тук–там с диагонални свличания. Неусетно
бързо се слиза долу при р.
Сютлийка. На изток тя се на-

Наричат ги Близнаците
заради общото им начало. Учудващото е, че тези
водопади не са край града, а в самия него. Оттам
идва и името му – Едес
означава “много вода”,
а по времето, когато е
бил в границите на българската държава, са го
наричали Воден. Завой
след завой, бусът ни напредва. Редят се гледки,
типични за южната ни съседка - тук маслинова горичка, там китна градина
от прасковени дръвчета.
Всичко е подредено и си
знае мястото. Преминаваме няколко възвишения и пред погледа се
открива този
красив гръцки
град.
Малко
мога да го оприлича с нашия
Велико
Търново – с
накацалите
сякаш
една
върху
друга
къщи по хълмовете...
Навлизаме
по улиците и
спираме
на
паркинга. Градът е малък,
с население 20 хил. души,
но с голяма история - бил
е владение на македонското царство, после на
елините, както и част от
българската държава при
цар Симеон I, до падането му под турско владичество. Едеса е освободена от османска власт
през Балканската война.
Става голям индустриален център, но е опожарен от нацистите. После
отново се развива, като
възхода си дължи найвече на туристическата
дейност и атракции. Слизам и съзирам нещо необикновено. Реката стремглаво разсича града. С
малка човешка намеса,
природата тук е в пълната си власт. Отдалеч се
чува шумът от падащата вода. Преминаваме
бързо по алеите и – ето
го Малкия Близнак, стоварващ скоростно водите
си надолу. Много е буен
и обсипва любопитните
с обилни пръски. Стотици литри преминават за
съвсем кратък период
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от време и
с
огромна
сила се изсипват долу, в
подножието. Човек не може да не
затаи дъх пред величието на природата!
Гледката привлича като
магнит, но в съседство
очаква нашето внимание Големият Близнак.
При него падът на водата е по-висок. Спускаме
се по стръмни стълби,
заобиколени от буйна
растителност. Заставаме
пред входа на малка пещера. Някога тук е била
реката. Сега процесите
на образуване в пеще-

Водопадите
на Едеса:
дъх на
маслини
и още нещо
рата са приключили - тя
е суха, с интересни пещерни
образувания.
Преминавам по парапет, което отвежда зад
водопада. Внушително
е! Пред нас е завеса от
постоянно падаща вода.
След десетки направени
снимки слизаме долу, в
подножието на падащата вода – гледката на
стремглавото й спускане
е също така внушителна!
Явно емоциите са всеобщи – звучи възбудена
интернационална реч на
сръбски, гръцки, румънски, немски и като че ли
най-много български. На
една беседка сядаме за
кратка почивка.
Водопадите наистина
са енергийно зареждащи – шумната им мелодия още дълго ще звучи в
ушите и съзнанието ни. И
със сигурност посетилите ги откриват още едно
място, където могат да се
заредят с жизненост и
позитивизъм.
Руси Стойчев,
ТД “Орловец”,
Карнобат
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Алеко – пътешественикът

Алеко тръгва за Америка
от София с “трена” и своите двама
спътници и приятели
(Филарет и Доктора)
на 20 юни 1893 г. На 8
юли в 4 ч. след пладне
параходът “La Turairie” се
откъсва от европейския бряг
при Хавър и през Ламанша и
Атлантическия океан се отправя за Новия свят. Алеко
посещава Ню Йорк, прочутия
водопад Ниагара и световното изложение в Чикаго – основна цел на пътуването.
На връщане към Европа
той минава през Вашингтон,
Филаделфия, Бостън и - “прощавай, Америко.” С парахода La Burgogne назад през
Атлантическия океан и Лондон, Щастливеца се връща в
България, обогатен с чудесни
впечатления, които споделя
в пътеписа “До Чикаго и назад”.
Къде и кога Алеко се среща с прототипа на своя безсмъртен Бай Ганьо? Именно
там, на изложението в Чикаго. След описанието на българския “павилион” – едно
дюкянче, над което се “развява” българският флаг и се
разнася миризмата на розово масло, вина и тютюн, Алеко ни води в бараката на г-н
Айвазяна, над която пише:
“Bulgarian curiosities”. Вътре
– пълно с всевъзможни български стари и нови монети,
пощенски марки и картички,
битови пешкири, кърпички,
чорапи, обеци, пръстени и

стотина дрънкалки, килими,
а по стените – гайди, кавали,
тамбури, бъклици, рогове,
както и портретите на княза
и министър-председателя.
И – ето го “героя”!
До една маса в кьошето
седи по турски върху сандък,
постлан с килим, някой си
българин Ганьо Сомов – с антерия, с широк червен пояс
и безконечни сини шалвари
и пуши цигара с едно дълго,
черно, с янтар на края цига-

какъв чужд език. Алеко сяда
на сандъка до бая Ганя. Той
му разказва, че е изпратен от
един цариградски евреин, за
да продава тук тереше. Тридесет дни се клатил из Средиземно море и Атлантическия океан, докато стигне от
Цариград до Ню Йорк.
А ето и първите впечатления за характера на бай
Ганя.
„Омръзнало му да седи в
Чикаго. Как няма да му омръзне! Той няма никакви културни интереси – да види, да

все обръща разговора към
“женския въпрос”. Може би
в тия кратки минути на случайната среща между автор
и герой се ражда идеята за
безсмъртното произведение
“Бай Ганьо”. Ние познаваме
и честваме Алеко като основоположник на организираното туристическо движение
у нас, като страстен любител,
ценител и познавач на родната природа. Но той е и един
от най-големите български
пътешественици! Сравнявайки го с историческите Одисей

ре. Пред него на масата са
разположени няколко тъмносини мускали, от които
половината празни, останалите – напълнени с “тереше”.
Посетителите отиват към масата на бай Ганя, гледат мускалите, пипат, миришат. Той,
разбира се, не “проумява” ни-

се докосне, да разбере този
кипящ, динамичен и непознат за него свят. Никаква
любознателност.” Бамбашка
свят – оплаква се бай Ганьо,
– студен свят. Па и женските
им хептен заиф работа” – и
той презрително изглежда
посетителките. Бай Ганьо

и Дон Кихот, Тончо Жечев
пише: “Алеко е най-страстният пътешественик!” Докато
Одисей е принуден да пътешества, докато великият идеалист Дон Кихот преследва
своята безумна цел – борбата със злото на този свят,
Алеко пътува от любов към

Пътуването
като свобода
и щастие
пътешествието и опознаването на света
Алеко е едно щастливо изключение, като се има предвид, че българите като народ
не са сред народите пътешественици. Едва след Възраждането те се отварят към
света. Почти всички възро-

Българският
Чикаго
И така, съдбите на България и Чикаго се
преплитат в края на 19 и началото на 20
век, когато Алеко издава своя великолепен
пътепис “До Чикаго и назад”. По този начин, до голяма степен несъзнателно, авторът на “Бай Ганьо” отваря едно по-специално място в сърцето на българина към града,
разположен на брега на езерото Мичиган.
Понастоящем Чикаго може да претендира
за четвъртия по големина български град
в света след София, Пловдив и Варна. В
момента в административната столица
на щата Илиноис живеят над 150 хиляди
наши сънародници. В града има две български църкви („Св. Иван Рилски Чудотворец” и “Св. София“), две училища, в които
се учат над 250 деца, културни центрове,
български заведения и магазини. Освен
това там се издават и пет български вестника („България сега”, “България - 21 век”,
“Златорог”, “Старт БГ” и “България“), има
телевизия, радио и сателитен канал, които
също излъчват на български език. 150-хилядната българска колония в града е сред

най-големите, като си съперничи по многочисленост с шведската, литовската, гръцката, румънската, сръбската и полската.
Чикаго днес е един от най-посещаваните
градове в света. Когато през 1893 г. градът
е домакин на Световното търговско изложение (описано в пътеписа на Алеко), Чикаго посреща над 27 млн. гости. През 2006
г. числото е почти 2 пъти по-голямо – близо
45 млн. туристи. Въпреки че не може да се
похвали със световноизвестни туристически обекти, Чикаго е един от най-приятните
градове в света, защото е 100% сигурно, че
всеки човек ще срещне там свой сънародник. Климатът в града е типичен за умерения климатичен пояс, а средните месечни
температури са почти същите като тези в
редица европейски градове, включително
и София.
Най-привлекателното място за туризъм в
Чикаго е езерото Мичиган – едно от петте
големи северноамерикански езера, които
са на границата на Съединените щати и
Канада.

жденци – от Паисий, Софроний и Петър Берон, през Раковски и Иван Селимински до
Ботев и Вазов - са странници
пътешественици. Между тях
Алеко Константинов може да
се каже, е първият чист български пътешественик. За
него пътуването е свобода и
щастие. След това чудесно
пътуване до Чикаго той мечтае да обиколи цялото земно кълбо. Но... злодейският
куршум на “Бай Ганя” сложи
край на мечтите му.
Б.Р. Тази чудесна статия с
изследователски дух ни бе
подарена от ревностен читател на в. “Ехо”, пазещ в архива си 50-годишното течение
на любимото туристическо
издание. Желанието му, освен да запази анонимност, е
по случай 147-годишнината
от рождението на Щастливеца да припомним на нацията
позабравени черти от светлата му личност, родееща се
с най-изтъкнатите умове на
човешката култура и цивилизация. България в края на
19 век, освен родина на Ганьо
Сомов, мускалите и битовите
пешкири, е родина на нашите възрожденци, и има синове като Алеко Константинов,
който може да бъде гордост
за всяка нация. В случая, за
щастие – на българската!
Инж. Тодор Тодоров,
в. “Ехо”, бр. 2,
18 януари 1996 г.
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Гибралтар предлага
щедро слънце, море и

Маймуни и туристи
кръстосват на воля
из Скалата на Тарик
Когато капризната Фортуна ви предостави възможност да отскочите по служба
или за отмора до Пиренейския полуостров, без никакво колебание
откраднете малко време, за да придобиете куп незабравими впечатления от Гибралтар. Това късче от
иберийския бряг независимо от годишните времена предлага щедро
на своите многобройни гости изобилие от слънце, море и ударни дози
екзотика.
Динамичният, типично средиземноморски ритъм на живота в иначе
шумната, забързана и страстна Испания не е успял да повлияе съществено или да наруши сериозно
тишината и спокойствието, които са
се настанили в Гибралтар. Това малко райско кътче, намиращо
се в най-южната част на
европейския материк, се
състои от скалист полуостров, пясъчен провлак и
едноименния пролив, който разделя Средиземно
море от Атлантическия
океан и Стария континент
от
северноафриканския
бряг. Името на Гибралтар в
оригинал идва от арабски и
се изговаря като Джебелал-Тарик, или казано по
нашенски - Скалата на Тарик. Мястото е наречено така в чест на
прочутия
арабски
пълководец от VIII век
Тарик ибн Зияд. През
далечната 711 г. година той се установява
там с 30-хилядна арабско-берберска
армия
(по-известни като маври), с която прави множество опити да завладее земи и народи,
населяващи територията на днешна Испания и части от Южна Франция. Последвалият близо седем столетия и половина период на
Реконкиста (по време на който северните християнски кралства Кастилия, Навара, Леон, Арагон и Португалия отвоюват обратно южните
иберийски земи, поробени от Арабския халифат), продължава чак до
1492 г., когато католическото войнство побеждава и прогонва маврите, възвръщайки си контрола над
Скалата и изградената междувременно там крепост. През 1704 г. по
време на битката за Испанското наследство обаче британците успяват
да превземат стратегическата педя
земя, а с мирния договор, сключен
девет години по-късно в холандския
град Утрехт, Гибралтар е включен в
състава на Великобритания. Като

задморска територия, с губернатор,
назначаван лично от Н.В. кралицата. Този статут е запазен до днес,
като съществува и в рамките на ЕС.
Въпреки откритото недоволство на
испанците и тлеещото напрежението в двустранните отношенията
между Мадрид и Лондон по този въпрос. Особено след като опитите на
двете правителства да уговорят общото владение над територията
бяха прекратени през 2002 година,
когато с референдум огромно мнозинство гибралтарци гласуваха да
останат британци. Голяма част от
поданици на суверена Хуан Карлос,
особено тези от южната провинция
Андалусия, споделят на чаша отле-

се усеща навсякъде. Като се започне от площада пред парламента,
резиденцията на губернатора с
“бобита“-та около нея, главната пешеходна зона на Main street,
Casemates Square, а впечатлението, че си в Обединеното кралство,
се подсилва с пренесените от Острова викториански червени пощенски кутии модел 1887 г., с телефонните кабини, оцветени също в
червено, и хладните пъбове, които
дебнат почти на всеки ъгъл. Всичко
това е събрано накуп в единственото населено място, именуващо се
Гибралтар. Градът е разделен на седем големи жилищни района. В тях
живеят основно англичани, малтий-

ляди всеки ден по суша, въздух и
вода, и бързат да ги насочат директно към забележителностите, около
които предвидливо са наблъскани
хотели, хостели, пансиони и ресторанти по цени за всеки джоб. Попестеливите обаче предпочитат да
отсядат в граничния испански град
Ла Линеа де ла Консепсион. Найвече заради разликата в курса между гибралтарската лира и еврото.
Приоритетно местните естествено
препоръчват посещенията на самата Скала, в чието подножие се развяват гибралтарският, британският,
флагът на ЕС и този на веригата за
бързо хранене McDonald‘s. Досами
върха на варовиковата грамада, къ-

жало и ароматно
местно tinto мнението, че Гибралтар всъщност не е нищо друго, освен една огромна купчина варовик,
сътворена през юрския период, която придава обаче особено очарование на целия полуостров. Скалата, която древногръцката митология
описва като един от стълбовете на
Херкулес (другият е на отсрещния
африкански бряг при Джебел Муса),
е с височина 1396 фута, или 426 м.
Тя действително е внушителна гледка, най-вече ако се съзерцава от
съпределната испанска територия,
която я огражда и от африканския
бряг при Сеута. Широкото малко повече от километър парче земя от
крайбрежната ивица, чиято площ
не надвишава 6,8 кв.км, е огледално отражение на британската административна уредба, колониална
архитектура, нрави, традиции и
дори начин на живот. Това е видно и

ци, испанци, португалци, араби и
евреи, но напоследък се забелязват
и доста пришълци от Америка и
Азия. Според данните от последното преброяване, осъществено в началото на миналата година, местното население наброява 28 875
души. Официалният говорим език,
естествено, е английски, а валутата
е същата като в Обединеното кралство - лира, но гибралтарска, която
почти не се различава от британската по дизайн и номинал. Съвсем
спокойно обаче може да се общува
на испански, португалски, френски,
арабски, дори на иврит, както и да
се пазарува с долари или евро по
курс, който май не е много изгоден
за приносителите на общоевропейската валута. Като компенсация на
този недостатък обаче тукашните
жители са изключително любезни и
контактни. Те посрещат радушно
чужденците, които пристигат с хи-

дето стада от диви маймуни и туристи се скитат на воля и си правят взаимно гадни номера, всеки Божи ден
от 9 до 17 ч. се изкачва и спуска кабинкова въжена линия с дължина
570 м. Цената на това удоволствие в
двете посоки е 8 лири, или около 14
евро за възрастни. Има и асфалтов
път, който също води до горе, откъдето се разкрива прекрасна панорама и с невъоръжено око се вижда
съвсем ясно африканският бряг,
проливът и т.нар. Херкулесови стълбове. Освен организирана разходка
из издълбаните във варовика пещери и проходи на The Great Siege
Tunnels, ползвани в миналото като
отбранителни съоръжения (на цена
също 8 лири), на по-любознателните се предоставя възможността да
платят още 8 лири. Срещу тази
сума може да се разгледат отблизо
чудните творения на природата сталактити, сталагмити, скален ам-

много екзотика
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фитеатър, преоборудван
като
модерна концертна
зала, в подземията на
St Michaels Caves. Ако
времето и бюджетът позволяват, може да се отскочи до Garrison Library, Ботаническата градина, където има
над 600 вида редки образци на
флората и Moorish Castle, построената от маврите твърдина, част от
който и до днес изпълнява функциите на затвор. Берберският макак,
известен още и като магот, също е
важна забележителност на Гибралтар. Маймуната е единствената от
приматите, която се среща в диво
състояние на територията на Европа. Животинките определено си живуркат добре на Скалата, тъй като
местните общински власти отпускат
достатъчно пари за тяхното изхранване. Повечето от испанците, които
идват тук, обаче са на мнение, че
зад този иначе благороден жест
май се прикриват користни подбуди,
тъй като има поверие, в което вярват всички местни хора. А то гласи,
че ако маготите изчезнат от Гибралтар, Скалата ще престане да бъде
британско владение. Това определено би зарадвало Испания, която в
периода 1967-1985 наложи тотална
блокада и затвори границата си с
британската задморска територия.
Страстите вече са доста поукротени
и пропускателният режим по суша е
сведен до формални гранични процедури, валидни за държави от
Шенгенското пространство. Предвид факта, че Гибралтар е безмитна
зона, където цените на стоките са
средно с между 10 и 20 процента
по-ниски от тези в държавите от ЕС,
съществува селективен вътрешен
митнически контрол. Британските и
испанските митничари дебнат найвече да не се допуска прекалено
големи количества от евтиния марков алкохол, цигари, козметика или
електроника да бъдат пренасяни
със спекулативна цел към държавите от ЕС. Възможности за това наистина съществуват, особено от яхтеното пристанище, което освен че
е огромно по размери, е претъпкано с всевъзможни луксозни плавателни съдове с регистрации от цял
свят. Скалата е уникална (и може
би единствена в света) и с хитроумно изграденото си летище. Липсата
на достатъчно място е принудило
британците да прекарат пистите
през четирилентовото “Winston
Churchill Avenue”, през което от и
към Испания се влиза и излиза по
суша в Гибралтар. За да се избегнат
инциденти между интензивния автомобилен и въздушен транспорт,
когато кацат или излитат самолетите, специални бариери, светлинни,
звукови сигнали и полицаи в светлоотразителни жилетки спират трасето за леките коли и пешеходците.
Процедурата се повтаря многократно всеки ден, тъй като аеропортът,
който се ползва основно от нискотарифните компании, е един от найнатоварените в Европа.
Ники Нойски

Последните неизследвани
места на планетата

В началото на октомври
2009 г. френска експедиция,
съставена от алпинисти,
учени, фотографи, кинорежисьор и писател, потегли
към Дарвиновите планини.
В том V на широкоформатния Атлас на света, публикуван от лондонската издателска къща “Таймс” (1957),
те са разположени между
49-ия и 51-вия паралел на
Южното полукълбо и съставляват дял от по-големите Патагонски Корделиери,
достигащи почти до Магелановия проток, на границата между Аржентина и
Чили. Върху картата отпреди половин век има отбелязани върховете Мурайон

(3600 м), Бертран (3270 м),
Пейнета (2450 м), Сервантес (2380 м). Никой обаче
не е опитал да премине
Дарвиновия отсек от начало
до край. Вечно заснежените “шапки” и ледниците му
захранват три езера на аржентинска територия – Архентино, Виедма, Кардело –
и няколко по-малки в силно
изрязаната брегова ивица
на Чили.
Френската група – автор
и изпълнител на проекта
“Една мечта на Дарвин”, е
проникната от духа на откриватели като Хумболт,
Бугенвиль и др.; в продължение на месец и половина
тя ще извърши 100-колиме-

тров преход по неописани
досега места, където духат
ветрове със 100 км/ч. Ръководител на експедицията
е Иван Естиен. Първопроходците ще се възстановяват на по-ниски лагери, съоръжени от помощен екип,
плаващ на кораба “Нуева
Галисия” (Чили) откъм тихоокеанското крайбрежие.
Освен признанието, че
са стъпили на места, непознали човешки крак, алпинистите и съпровождащите
ги учени ще събират данни
за поведението на екосистемите при екстремални
климатични условия. През
летния период в Южното
полушарие те се надяват

да определят височинните
граници на различни растителни видове, между които и букът. “Когато изследвахме Алпите - отбелязва
Сандра Лаворел, директор
на Лабораторията по алпийска екология в Гренобъл и участник в “плаващата поддръжка”, - знаехме,
че човешката намеса през
цяла историческа епоха е
променила
естественото
развитие на екосистемите
там. В тази част на Патагония не е имало човешко
въздействие: всички физиологични характеристики на
растителните и животинските представители са формирани от суровия климат и

по-точно вследствие приспособяването на живота
към него.”
Резултатите от алпийската експедиция се очакват с

голям интерес, още повече
в момент, когато глобалното
затопляне “удря” сериозно
субарктическите ширини.
Мариана Ангелова
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в крачка

Районът, в който живеем и в който се намира
нашата детска градина, е
подходящ за краткотрайни
излети в близките околности на Добрич. В Целодневна
детска градина № 32 „Зорница”
стана традиция да организираме
туристически походи до красиви
местности с по-големите деца. Целта е укрепване на здравето и физическите сили на децата сред природата,
опазването й и наблюдаване
на промените в нея през различните сезони. Знаем, че
по време на туристическите
походи е необходимо да се
спазват и някои правила за
безопасно вървене по пътеките, а това може да се научи
само от туристите, покорявали много върхове в големите
планини. Ето защо от няколко
години нашата детска градина поддържа връзки с туристите от ТД „Добротица” в Добрич с председател Неделчо
Василев. Туристите показват
на децата какво представлява
истинска раница, какво се поставя в нея, как се използват
туристическите принадлежности, как се върви по пътеките, какви
правила трябва да се спазват. Децата
слушат интересни и поучителни истории
по време на походите от истински планински водачи.
Така беше и по време на последния
ни поход до Чифлика Чукурово и близката чешма в местността Чашката. В
него взеха участие децата от III А и III Б
група с учителки Марияна Попова, Николинка Желева, Калинка Диамандиева и

Равносметка сред
природата

Севдалина Владимирова, с помощниквъзпитателките Добринка Димитрова и
Иванка Пейчева, медицинската сестра
Жени Истаткова, нашия водач Неделчо Василев и директорката на детската
градина. Освен всичко останало децата
знаеха, че не бива да пият вода по време на пътуването, че трябва да ходят в
колона по един и да следват водача. Ще
запомним този слънчев ден с това, как
изпратихме есента в гората и я помолихме да доведе прекрасната бяла зима,

Децата
харесват
туризма

Велики Преслав – втората
столица на първата българска държава, се намира в
Североизточна България, на
18 км от Шумен и на 100 км
от Варна. Градът е разположен в полите на Преславска
планина, а в близост преминава река Голяма Камчия.
На 12 км в южна посока е
построен язовир “Тича”, един
от най-големите в Североизточна България. Природните
красоти, богатата култура и
история, защитената територия и резерватите славят
Велики Преслав не само в
България, но и по света. За
природните дадености на
Велики Преслав патриархът
на българската литература
Иван Вазов, гостувал в града през юни 1902 г., е писал:
“Ето, вижте как нашите
царе Борис I и Симеон са
имали усет към природните
красоти и солидни стратегически познания, за да
изградят тук своята столица. Обилна вода, естествен заслон от зли ветрове и
врагове, плодородна земя.
Прекрасна природа...”
В околностите на града
има два природни резервата
– по поречието р. Дервишка
– от конски кестен, и Патлейна – от жълто урумово лале
и див рожков. В началото на
м. май в резервата Патлейна
ухае на люляк, по поляните
като пламъчета са нацъфтели жълтите лалета, а по пътя
са надвиснали цъфналите
клони на дивия рожков, които преливат от розово към
виолетово-синьо. В едноименната местност е построена и хижа “Патлейна” с капацитет 35 легла.
Националният историкоархеологически резерват с
музей е включен в 100-те
национални
туристически
обекта под № 98. Музеят работи целогодишно, но през
зимния сезон - в събота и
в неделя, само по заявки.
Най-голямо внимание несъмнено заслужава “Златната
църква”, както са я нарекли
още тогава. Тя е блестящ
паметник на църковната архитектура на Първото царство и уникален паметник
на българската архитектура
въобще. Съвременният град
Велики Преслав е разполо-

със снежните пързалки и Дядо Коледа.
Гората беше пременена в златни одежди и беше толкова красива! Вървяхме
повече от половин час, но не се изморихме. Бяхме спокойни, защото имахме
истински планински водач! Децата бяха
във възторг, коментираха и задаваха въпроси. По пътя набраха желъди, шипки
и цветя за природните кътове. На обяд
стигнахме до красива слънчева поляна
и намиращата се там чешма, която за

жен на около 2 км североизточно от археологическия
резерват. В центъра на града
е издигнат паметник на цар
Симеон и книжовниците му.
В града има 3 църкви – “Св.
Архангел Михаил”, “Св. св.
Кирил и Методий” и най-старата - “Св. св. Петър и Павел”, построена пред повече
от 200 години.
За да се запазят традициите и обичаите на преславци,
е възстановена Карталовата
къща, превърната в етнографски музей.

съжаление нямаше вода. След обяда и
кратка почивка дойдоха забавленията
- с песни, танци и интересни игри. Много важен момент от нашия поход беше
почистването на поляната от отпадъци.
Тръгнахме си щастливи от преживените
мигове и в очакване на следващия поход.
Денка Стоянова,
директор на ЦДГ № 32 „Зорница”,
гр. Добрич

ние на твърдо гориво. Разполага със зала с 40 места
и туристическа столова. Отстои от гр. Велики Преслав
на 1.30 часа.
Хижа “Тича” с капацитет
35 легла. Намира се до яз.
“Тича” по шосето за гр. Върбица. Ако туристите желаят
пешеходно да преминават,
има маркиран маршрут с
лентова маркировка от В.
Преслав, през билото на
Преславска планина - Дервишов гроб, за около 5.00
часа.

дъхав люляк.
Маршрут към скалните
манастири над селата Осмар, Троица и Хан Крум. В
близост до тях е и скалния
феномен “Окото”. Манастирите се намират в Народен
парк „Шуменско плато“.
В село Осмар се развива
селски и винарски туризъм,
произвежда се прочутият
Осмарски пелин. Селото е
разположено в южните склонове на Шуменското плато,
отстои на 12 км от гр. В. Преслав и на 15 км от гр. Шумен.
За да се посетят
манастирите, се
тръгва в северна
посока от центъра на село Осмар,
преминава
се
през вилна зона
по неасфалтиран
път и се стига до подножието
на скалния феномен “Окото”
с малка чешма. Оттам маркирана пътека води до Костадиновия манастир.
Ако туристите желаят
да посетят хижа “Букаците” и да прекарат няколко
часа, наслаждавайки се на
природата, на тишината и
спокойствието, което предлага вековната букова гора
и прекрасните поляни, само
за 30 минути, по маркиран
горски път и табели, се стига
до Осмарските колонии. На
поляната е построена хижа
“Букаците” с капацитет 20
места. Тя се стопанисва от
ТД “Мадарски конник” – Шумен.
Маршрут към Омуртаговия аул. Намира се южно на
15 км от село Хан Крум и на
10 км от гр. В. Преслав. При
разкопките археолозите откриха освен крепостната стена на аула и няколко църкви,
които са строени няколко
века преди аула.
Красивата природа, историческото минало, оставено
от нашите предци, и най-вече Златният век на българската култура могат да бъдат
видени, а по екомаршрутите
туристите да обходят Преславска и Драгоевска планина, както и Народен парк
„Шуменско плато“.
Заповядайте и добре дошли!!!
За информация: GSM
0882 966 439; 0896 715 256.

Община
Велики Преслав
Запознайте се:

През 2008 г. ТД “Патлейна” съвместно с община В.
Преслав отпразнува 85 години организирано туристическо движение в града.
Туристическото дружество,
създадено през 1923 г., не е
прекъсвало дейността си, а
девизът “Опознай родината,
за да я обикнеш” се предава
от поколение на поколение.
Туристите от Велики Преслав участват в национални,
регионални и дружествени
прояви. Традиционни станаха срещите, организирани
от дружествата в Североизточна България, на които
сме били гости и домакини.
Гостите на града и туристите, решили да посетят Велики Преслав и околностите му, имат възможност да
се насладят на тишината и
спокойствието на красивата
природа, предлагани от Преславска, Другоевска планина и река Голяма Камчия, да
се впуснат в предизвикателството на пешеходния, културния, селския, историческия и други видове туризъм.
Туристически обекти и
маршрути, предлагани от община В. Преслав:
Национален
историкоархеологически резерват
с музей, включен в 100-те
национални
туристически
обекта под № 98.
Най-близката
хижа
“Патлейна”, с капацитет 35
легла, на два етажа, с етажни сервизни възли и отопле-
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Маршрут, свързващ х.
“Патлейна” с х. “Тича”. От
планинската поляна, през
билото на Драгоевска планина - слизане на язовирната
стена на яз. “Тича” и по шосето за Върбица - до хижата.
Маршрутът се преминава за
около 3–4 часа;
По-дълъг маршрут за около 9 часа:
I вариант – от гр. В. Преслав – яз. “Дервиша”, м.
Дервишов гроб – Горски дом
„Методиево“ – хижа “Младост”;
II
вариант
–
от
х.“Патлейна” през Омуртагов мост – помпена станция Търговище – изкачване
билото на Преславска планина – местността Дервишов гроб – през билната
маркировка през горски дом
„Методиево“ – хижа “Младост”.
Характерно за тези маршрути е, че пътят е панорамен,
но и известен с това, че се
преминава през местност,
в която преди столетия са
живели знахари, лекували
местните хора. Духът на тези
лечители витае и до днес. По
маршрута има два заслона
и няколко беседки, вода за
пиене и място за почивка
на горски дом „Методиево“.
За любителите на природни
красоти препоръчваме да
преминават по този маршрут
най-вече в средата на май,
когато по билните поляни
цъфти аленият див божур и

Годината се изниза неусетно. Дойде времето за
равносметка. Събрахме се
на хижа “Академик” в Родопите, за да проведем годишното си отчетно събрание
на клуба по пеши туризъм
при ТД “Родопи”,Пловдив,
и да прекараме заедно два
дни сред природата. Тук тя е
много красива - гъсти гори,
прекрасна панорама. Туристите, редовни членове на
клуба, сме 96 човека. Сред
нас има ученици, студенти,
деца и ветерани. Основната ни дейност са излетите и
двудневните походи. Честваме понякога и рождени,
и именни дни. Нямаме помещение за клуба, но имаме душа, която поддържа
живеца на организацията.
Трудно е на ръководството
в това кризисно време, но
сме доволни, че хората вървят след нас. Посещаваме
планината най-вече на близки места, хижи, природни и
исторически забележителности, водопади. Сред тях
- Сливовдолското падало,
49 м, най-високият водопад
в Родопите, пещерата “Снежанка” над гр. Пещера, трета по образувания в Европа,
Асеновград - българската
Мека с неговите 63 параклиса, Араповският манастир,
Сопотският водопад, музеите на дядо Вазов, на Левски, Ботев и др. Разбира се,
участваме в проявите, организирани от сдружението
ни “Чернатица”, посветени
на основателя на организирания туризъм у нас Алеко
Константинов: Черни връх
на Витоша, лобното място
на Алеко край Пазарджик.
Участваме в походи в чест
на Априлското въстание,
Панагюрище - х. “Павел
Делирадев” - Копривщи-

ца - Клисура, посетили сме
разкопките край Старосел и
много други.
На 6 ноември се тегли
томболата за 100-те национални туристически обекта
в София в музея “Земята и
хората”. Представихме се с
10 туристи с бронзови и сребърни значки. Клубът и ние
сме отворени към всички,
които харесват нашите прояви. Събранието приключи и
започна веселата, забавната част.
Избрахме хижа “Академик”, защото е в близост,
леснодостъпна, условията
са най-добри. Чувстваме се
като гости при приятели, а
Марин Николов – управител
на хижата и мениджърът Георги Панов положиха много
усилия, за да стане запустялата сграда приятна и
красива - един малък оазис
сред гората. Те са перфектни домакини в посрещането.
Посетете ги и ще се уверите
сами.
Неочаквано заваля сняг
и всичко наоколо побеля.
Дърветата искряха в нощта.
В полунощ, радвайки се на
нежната белота, на светлините в далечината, с чаши
шампанско в ръце, ние, туристите от Пловдив, изпратихме 2009-а с добро. Над
нас небесната шир се освети от изстреляните фойерверки. Сега ще посрещнем
Новата 2010-а, надявайки
се да бъде тя по-весела, подобра, миролюбива и благодатна.
Мили туристи, от близо и
далеч, честита Новата 2010
година!
Здраве и сполука на всички нас!
Надежда Григорова
ТД “Родопи” - Пловдив

КТВ “Коста
Поптодоров”
посрещна гости
Ветерани туристи от 31
клуба от цялата страна дойдоха на среща в Сандански.
Организатор и домакин бяха
КТВ “Коста Поптодоров”.
Гости на тържеството бяха
Тодорка Ангелова, секретар
на БФТВ в София, и Младен
Тишев, зам.-кмет на общината. Срещата откри председателят на домакините Спири
Спириев и обяви програмата
за двата дни. Първата вечер
стартира с изпълнения на
туристически песни от хора
на “Коста Поптодоров” –
Сандански и “Калабак” – Петрич. На следващия ден с 6
автобуса се проведе екскур-

зия до местността Рупите,
храма “Св. Петка”, Мелник
и Роженския манастир. Гостите разгледаха много забележителности и положиха
венец на гроба на Яне Сандански. Доволни от преживяното, вечерта продължиха
във веселие, народни хора
и танци. Оркестърът изпълняваше всяко желание на
присъстващите. Вечерта завърши с викторина, подготвена от носителите на златна значка за покоряване на
10-те планински първенеца
– Блага Димитрова и Стоян
Здравчев от Сандански.
Роска Ноцкова

х. Патлейна

нови попълнения
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Ние от “Академика”,
Като млади хора, обичащи и ценящи природата, на драго сърце
се включихме в организирания
от Хидротехническия факултет
на Университета по архитектура,
строителство и геодезия поход до
Мальовишкия дял на Рила от 9 до
11 октомври. Това бе предучредителен поход на клуба ни по
туризъм към университета.
Наш водач бе преподавателят по физика гл. ас. д-р
Георги Иванов, планински
водач от 1988 г. с над 10
експедиции на върхове над
4000 м, който бързо стана част от дружината и бе
просто Жоро. В учебния
център „Мальовица“, където
отседнахме за две нощувки,
пристигнахме на 9 октомври
към 16:30 часа. След кратко
настаняване и почивка от
пътя поехме по склоновете на Рила за една приятна
следобедна разходка до
хубавата полянка на Горна прека река. Обсъдихме
екипировката, най-подходящите маршрути и провизии
за предстоящото ходене на
следващия ден. По-късно
имахме възможността да
присъстваме на лекция на
прочутия планинар и преподавател Иван Кандиларов на
тема историята на алпинизма по света и в България. С
голямо желание той сподели
с нас част от преживяванията си, даде ни ценни съвети
за планината и опасностите,
които крие тя. Разгледахме
и музея на Христо Проданов, част от учебния център.
С усмивка на уста тръгнахме на следващия ден към 9 ч. за
Страшното езеро, като избрахме
пътя през Йончево езеро. Приготвени бяха якета, раници, фотоапарати. Поехме по стръмните
баири, които се оказаха трудни
препятствия на моменти, затова се
налагаше да правим 1-2-минутни
почивки. Най-приятните думи за
нас бяха: „Конска почивка за минута.” Но умората постоянно оставаше на заден план, заместена
от внушителни гледки, откриващи
се навсякъде около нас. Така стиг-

нахме до Йончево езеро, където
отпочинахме около 30 мин. Шеги и
весели закачки съпътстваха всяка
измината крачка. По пътя бяхме
застигнати от мулетари, които изнасяха пясък и цимент за ремонт
на заслона на Страшното езеро
от групата на Румен Грънчаров.

или

те се качиха и на височината над
езерото по пътеката за заслона
Кобилено бранище. Картината
пред нас ставаше все по-красива
и никой нямаше желание да напуска това омагьосващо място.
Следваща стъпка в маршрута ни
– хижа „Мальовица“. Поехме към

и помощ от гъстия клек на места
за други минахме стръмния участък без произшествия. Доволни
направихме кратка фотосесия на
фона на връх Мальовица – българския символ на алпинизма. Починахме малко на хижата, като пийнахме отново чай и хапнахме супа,
и се насочихме към
школата. Оползотворихме и последните
минути от прекрасния
и слънчев октомврийски ден в приятни
разходки. Така, уморени, но изпълнени с
безкрайно
задоволство от прекарания в
планината ден, стигнахме Меча поляна,
където
изпратихме
слънчевите лъчи. И
въпреки да знаем, че
планината няма покорители и никой не
я познава истински
добре, ние се чувствахме като у дома си.
Следващата
сутрин
поспахме малко повече и след изчакване
на закуски, събиране
на багажа, поехме към
долината на Урдина
река. След 50-минутно
спускане спряхме за
почивка на беседката
на Яворова поляна.
С бавно темпо, весел
смях и многобройни
снимки заизкачвахме
стръмната пътечка. За
около час и половина
достигнахме едно великолепно място в долината на Урдина река
до едни полянки на около 1950 м
н.в. На едно полуостровче, където
реката бавно заобикаля полянката от 3 страни, направихме дълга
почивка. Всеки имаше достатъчно време да почувства планината,
да усети нейната сила и красота
на подобно величествено място.
Намирахме се на полуостровче,
където умело е постигнато уникалното съчетание от гънещата се
кристалночиста вода, отвесите на
Зелени рид, златисто оцветените
листа на брезички, обрамчени от

раждането
на туриста
Последното препятствие преди нашата основна цел бе качването по
откосната скална стена непосредствено преди езерото. Но пролетите сълзи и рискът бяха оправдани.
3 часа и 15 мин. ходене бяха необходими на групичката ни да
достигне Страшното езеро. Там
прекарахме над 2 часа. Достатъчно време да пийнем зелен чай и
пилешка супа, приготвени на бензиновия котлон от Жоро, да хапнем, да поприказваме или просто
да отпочинем. По-ентусиазирани-

И тъжна, и радостна
история на едно куче турист
Не помня как се оказах в коритото на
реката. Някои хора ми хвърляха корички
хляб, залъци от закуски, но ми беше студено – тичах по снега, дебел десетина сантиметра. След няколко дни хората започнаха
да празнуват, хвърляха пиратки, гърмяха,
посрещаха Новата 1996 година. Аз бях сам в реката
– крещях и виках от ужас,
сигурно се чувах надалече,
но нямаше помощ. След
два дни едни големи хора с
големи чепици ме търсеха,
но аз се уплаших и се скрих
под моста. Те не ме видяха.
Продължих да си лая и всички ме отминаваха. След още два дни, вечерта, по тъмно,
един човек се спусна по въже в реката. Носеше на гърба си раница. Аз пак се скрих,
но той извади фенерче и започна да ме търси. Откри ме, нагази в тинята и ме хвана, но
преди да ме пъхне в раницата си, успях да
го ухапя и по двете ръце. Той завърза раницата с мен и след това - на алпийското въже,
по което слезе. Отгоре, от брега изтеглиха
раницата. Едни топли, горещи ръце ме погалиха през нея и женски глас ми говореше:
„Добро куче, хубаво куче, не се страхувай.”
Извадиха ме и аз видях няколко жени пред
мен. Едната от тях – с топлите ръце и мекия глас сложи една найлонова торба на
гърдите си, прегърна ме и ме понесе. Човекът, който ме извади и когото ухапах, се
изкачи по въжето и също тръгна с нас. Вече
не се страхувах. Разбрах, че съм в ръцете
на Дружеството за защита на животните –
Габрово. Отидохме в един дом. Посрещнаха
ни, имаше и гости. След около час жената с

нея, като минахме покрай Прекоречките и Маломальовишките езера. Всеки можеше да се упражнява да следи лятната маркировка,
а на един от коловете от зимната
маркировка направихме и импровизирано обучение за разчитането на азимут и определянето местоположението на следващия кол
с компас. Слизането по ронливото
и на места влажно нанадолнище
се оказа донякъде сложна и едновременно с това приятна задача.
С повече самообладание за някои

топлите ръце ме взе и с домакинята влязоха
в банята. Пуснаха водата във ваната, пуснаха и мен вътре, но аз бягах. Жената с топлите ръце също влезе във ваната, хвана ме,
а другата жена започна да ме къпе: топла
вода - шампоан, топла вода – шампоан и се
показах аз. Сложиха ме под една каска-сешоар и след няколко минути бях истинският
аз – златист, бял и пухкав. Ядох и супа –

Зимна
приказка
най-вкусната, която бях ял, – сготвена от д-р
Йотева, в чийто дом бях и останах да спя у
тях. На другата вечер дойде жената с топлите ръце и ме заведе в дома си. Там бяха
и нейните кученца – Мая, черно-бяла моя
връстница, майка й, Диди – златист папион
и Тим – пазачът на къщата. Четиримата си
играхме на двора в снега, тичахме, борехме се, а на другия ден тръгнахме на поход.
Вървяхме няколко километра по асфалт и
пътеки, аз тичах радостно и стигнахме бързо. Посрещнаха ни радостно и аз попаднах
в един друг свят. Имах си баба – Милка,
имах се майка – Мама Данче, която беше
именница, и ме подариха на нея, и кака
– Мими, с топлите ръце и верен приятел –
Пири, златист гордън териер, кръстен на
Пирин планина. Аз станах приятел с всички
други животни, пасях козичката, играех с
козлетата, пазех зайчетата и пилетата. Най
обичах да ходим на разходка с кака Мими
и Пири. Тичахме по десетина километра,
като аз се качвах на гърба на Пири и той

ме носеше. Беше чудесно време. Участвах
в една киноложка изложба и имам грамота.
Ядях прясно сирене и прясно мляко, сутрин
тичах по ливадите и се къпех в росата.
Много обичах да ходим в планината – с
кака Мими ходехме на еднодневни излети.
Габрово е на час и половина от Старопланинското било и като се качехме на прохода
Шипка, се спускахме към града по различни маршрути: по стария път, по който са
дошли стрелците на ген. Радецки по двама
на кон, стръмно надолу през Соколския
манастир и Етъра, през местността Белчеви мини, където старият домакин на хижа
„Ивайло”, бай Стефан, е построил заслон.
Август месец ходим на Бузлуджа и след
това се спускаме през Габрово по различни
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зелени борове. Гледка, спираща дъха. Дори сравнително по-силният вятър не наруши
настъпилата природна хармония.
Вярно, не открихме злато в известната със своите златни залежи долина, но пък за наша радост не се
натъкнахме и на така познатите в
този край „живородни” усойници.
Връщането бе бързо, като само на
едно място почивахме 10 мин., за
да огледаме красотата на тази долина, където реката се разделя на
няколко ръкава и има типичните
за много влажни райони растителност. Малко по-късно същия ден
напуснахме останалия в сърцата
на всички ни Мальовишки дял с
микробусчето, предоставено ни от
Penguin Travel.
Както каза господин Иван Кандиларов по време на лекцията, която ни изнесе, хората в планината
се делят на три основни категории:
алпинисти, планинари и хайлариповци. След трите прекарани дни
в Рила не мога да посоча само
една от тези групи, към която да
причислим новосформиралия се
отбор-дружина. Имахме ясно изявен алпинист, на когото нито една
скала и нито една стръмна пътечка
не се опря; планинските раници,
добрата екипировка, спазването
на маркировка – част от нещата,
които доказват, че все пак е имало и планинари. И, разбира се,
тичащи, скачащи „деца”, радващи
се на природата, чакащи с нетърпение следващото хапване. Този
поход беше едно ново предизвикателство за всеки от нас и пореден
урок. Едни преодоляха психическите си прегради, други минаха
отвъд границата на физическите
си възможности, но всички спечелихме: нови приятели, много
информация от компетентни лица,
истинско удовлетворение от изумителните гледки на Мальовишкия
дял, качествена почивка или някоя
лека хрема. За съжаление, както
във всяка друга приказка, така и
в нашата, краят настъпи неусетно. Естествено, щастлив край. И
така... три дена яли, пили и се веселили по чукари и долини.
Виолина Симова,
д-р Георги Иванов
www.at-equipment.com/alpinism

пътеки – по стръмната, през Сапатовец, по
обиколната – през чешмата с девет чучура,
веднъж стигнахме и до Плачковци, там имаше панаир, друг път – до Боженци. Аз вървя
заедно с групата, всички ми се радват и ме
черпят с различни лакомства. Изминавам
двойно повече път – тичам напред, после
се връщам назад и продължавам с групата.
Но най обичам да ходя на истински многодневен поход. Трикратен участник съм във
възпоменателния туристически поход „По
пътя на четата на Цанко Дюстабанов”. Това
е най-младият поход, посветен на Априлското въстание. Прави се всяко лято, петък,
съботи и неделя – най-близките до 26 юли,
датата, на която е осветен паметникът на
четата, издигната на мястото на последното им сражение в местността Ранни бунар
– под връх Марагидик. За три дни минаваме
по пътя на четата, като възпроизвеждаме
събитията от април 1876, навсякъде радушно посрещнати от населението по маршрута, с хляб и сол, с народни трапези – ние
ставаме за момент въстаници. Вървим с три
знамена – националния трибагреник, копие
на първото и второто знаме на четата, с огромни букети-венци, които поставяме на 35
паметника по маршрута и научаваме какво
е станало там.
Ако искате и вие да научите историята на
Априлското въстание в Централна Северна
България, да станете по-българи, да участвате в един урок по родолюбие и патриотизъм, в един празник на българския дух,
заповядайте лятото от 23 до 25 юли 2010
година, на 10-ия ВТП „По пътя на четата на
Цанко Дюстабанов”.
Обадете се на тел.: 066/864443, мобилен: 0898 451 660 и 0884 917 706, Габрово – с кака Мими (Милка Караджова) ви
очакваме с радост.
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Моето училище
Мисля, че имам право да
нарека така училището, в
което работя. Защото целият ми живот е свързан с
това училище...
Спомените ме връщат назад - много назад във времето. Още не мога да забравя
15 септември 1956 година.
На този ден за пръв път прекрачих прага на това училище като първокласник. Не
знам другите първокласници как влизат в училището,
но аз тогава влязох с огромно страхопочитание. Така,
както се влиза в светилище,
в храм.
Че училището е храм, са
ме научили родителите на
моите родители - моите
баба и дядо.
Баба ми
б е ш е
ходила
до
второ
отделение на
училище,
дядо ми - до
четвърто.
Можеха да четат и пишат.
Но само толкова. И винаги
през своя живот, преминал
в непосилен труд и борба за
парчето хляб, те са се прекланяли пред „учените хора“,
пред онези, които са успели
да се изучат и които познаваха света извън долината
на река Черни Осъм. Баба
не беше излизала никога
от тази долина, дядо беше

ходил до Ловеч и Плевен.
Най-учените хора за тях
бяха учителите, а най-святото място, по-достойно за
почит и от манастира, беше
училището.
До седемгодишната си
възраст аз живях почти непрекъснато с баба и дядо в
Стойновското. Първите ми
спомени са за новото училище, което се строи в селото (така в Стойновското
и до днес наричат Черни
Осъм). На новото училище
работеше един дядов братовчед. Той беше от Ловеч
и това още повече извисяваше в детските ми представи думата училище. Щом
го строи човек от
далеч-

През 2009/2010 г. се навършват
130 години светско образование в
Черни Осъм и 10 години Училище за
планински водачи, единственото
в България. Черноосъмското училище има своите изключителни
постижения, успехи и върхове. Негови възпитаници са известни инженери, архитекти, артисти, алпинисти, учени, певци, музиканти.
За образователно дело в с. Черни
Осъм се говори още през Възраждането с откриването на килийно
училище в Троянския манастир.
През 1879 г. е открито първото
народно училище в селото, в сградата на бившия турски конак. Пръв
негов учител е Захарий Циковски.
Училището в селото е давало образование до четвърто отделение.

Б.Р. За съжаление днес Минко Занковски, големият планинар и основоположник на планинарското
образование у нас, не е между живите. Делото му
обаче остава и има достойни продължители.

само заради гледката. Само този, който
не се е изкачил на връх “Мусала”, не знае
какво е чувството да бъдеш на 2925 метра
надморска височина, да бъдеш на най-високата точка на Балканския полуостров.
По пътя към върха си мислех, че не мога
да издържа, и бях решил, че веднага, щом
се върнем в Черни Осъм, ще напусна това
училище. Но когато се качихме на върха и
мъглата се разсея, се разкри гледка, която досега не бях виждал никъде другаде.
Тогава реших, че седемте часа път са си
заслужавали. Дори само заради гледката.
Съветвам този, който не се е качвал на
връх “Мусала”, да го направи. Чувството е
страхотно!
Димитър Йорданов, 2002 г.

Върховете в живота ми
За връх в живота на човек може да се
смята тогава, когато той постигне нещо, за
което е мечтал, борил се е и го е постигнал. Постигането на нещо значимо води
до някой връх в живота. Когато бягам от
скучното ежедневие на големия град и не
виждам мръсотията, в която животът ни
тъне, напрегнатите и мрачни минувачи, се
чувствам добре, съзнавайки възможността, която имам да съм сред красотата на
природата. `
Когато постъпих в училището за планински водачи – това беше
един от най-големите върхове в живота ми.
Това училище ми даде подкрепата да достигам други върхове, да стъпвам на места,
на които не всеки би могъл да отиде, а някои дори не биха могли и да си представят.

редом с училищния. Всеки
ден започва с училищния
звънец, заедно с учениците съм във ваканция, с тях
съм на празнини и на веселби. Заедно с учениците
и учителите от училището
усещам вълненията от поредния изкачен висок връх
от най-красивите български планини.
Затова

салон, просторна учителска стая и
по проекти – две катерачни стени.
Дело на ученици и дългогодишния
народен учител Илия Илиев е Природонаучният музей, открит през
1976 година, който прославя селото в цялата страна и продължава
съвместната си дейност с училището.
Славата на Черни Осъм се разнесе и когато г-н Минко Занковски
създаде, утвърди и наложи единствената паралелка за планински
водачи в България, през 2000 година. През 2002 г. със заповед на министъра на образованието училището е преобразувано в СОУ. От
цяла България тук учат ученици,
които пътуват по целия свят, опознават и покоряват планини.

чувствам училището като Левски“ - Черни Осъм - МОЕ
свой дом. Даже понякога УЧИЛИЩЕ.
не знам кой от двата е поМинко Занковски
важен - дали оня, в който
директор на ОУ
наистина живея, или този,
“Васил Левски„
в който протича голяма част
Черни Осъм, 1999 г.
от живота ми. Знам само, че
с основание мога да нарека
основно училище
„Васил
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си спомнял
с голяма тъга за моето
училище. Такова аз не намерих никъде. И още - никъде не намерих учители, които поне малко да приличат
на моите учители от Черни
Осъм.
Това е сигурно причината
да стана учител. Тогава, когато съм избирал бъдещето си, несъзнателно съм се
стремял към такъв жизнен
път. Макар да съм можел
да стана моряк или летец,
аз съм избрал университет,
след който, вместо журналист или нещо подобно, съм
дошъл на работа в моето
училище... Станало е така,
че от много години живея
срещу това училище.
И с пълно право мога да
кажа, че животът ми тече

Моята Мусала
Роден в град Русе, цял живот съм бил в
равнината. Ходил съм и на село. Там също
е красиво, но нищо не може да се сравни
с гледката, която се открива от връх Мусала... Когато тръгнахме с автобуса от училището, си мислех, че няма да издържа
прехода. Шест часа път до хижа Мусала,
в която трябваше да спим 23 момчета в
една стая, единствената вода, която можехме да ползваме, бе изворна и бе толкова
студена, че като пиехме от нея, зъбите ни
замръзваха. Събудиха ни в 6.30 сутринта,
за да тръгнем по пътеки, по които дори дивите кози се затрудняваха. Имаше много
гъста мъгла и когато погледнехме надолу,
виждахме само пътеката, на която бяхме
стъпили. Но всичко си заслужаваше, дори

Строежът на ново училище е започнал през 1899 година, а школото
отваря врати през 1902 година.
Сега там се помещава детската
градина. През учебната 1919/1920
г. учителят Кирил Кипров открива
частно училище за първи прогимназиален клас. След 1932 г. в селото
се открива редовна прогимназия.
Поради големия брой ученици, се
наложило строителство на нова
сграда, първата копка на която
е сторено на 13 февруари 1955 г.,
на организиран общоселски трудов
ден, в който вземат участие над
150 души. Сградата на училището,
в която сега учат деца от цяла
България, е открита на 29 януари 1956 година. През 2003-2004 г.
е построен модерен физкултурен

е
п
е
л
о
т
ос

д
н
и
д
Е
н и я
голям град, значи училището е огромно,
невероятно нещо...
Затова още преди първия
учебен ден аз благоговеех
пред училището, а когато
влязох като ученик в него,
възхищението и удивлението ми нямаха граници.
За пръв път през живота
си влизах в такава голяма
сграда. Всичко в нея беше
красиво - и дългите коридори, и класните стаи, и столът, в който се хранехме, и

физкултурният салон. Навсякъде блестеше от чистота - в училището учениците
ходеха по чехли - толкова
чисти бяха всички подове.
Това бяха неща, които аз, с
моя скромен житейски опит,
приемах като невероятни. И
оттогава заобичах това училище.
След това тръгнах по големия свят. Отначало учих
в други училища, следвах
и в университет. Но
винаги съм

Януари 2010 г.

Научи ме да ценя истински важните неща
в живота, да уважавам, да се прекланям
и пазя природата, защото това е едно от
малкото хубави неща, които са ни останали
на този свят. Осъзнах, че няма нищо по-могъщо от природата, че трябва да се живее
в хармония с нея, а не срещу нея.
Когато срещна приятели от детските си
години, ми става мъчно, като разбирам как
те са се превърнали в жертви на глобалните ценности, компютри, интернет, медии,
дискотеки, и затова мога да бъда щастлив,
че съм попаднал на такова прекрасно място, което може да „отвори очите” на всеки
към реалните и значими неща на света.
Явор Петров,
Варна, 2005 г.

Ехо Наблюдател
Мисли, породени в Дома на
киното, София, по повод
проявите от 1-3 декември, 2009 г.
В началото на декември по радиото и в интернет се появиха съобщенията за прожекции
на туристически филми
в Дома на киното. Бяха
разлепени много афиши с програмата на Дните. Над 50 филма
от наши автори, заснети на Хималаите,
Алпите, Каракорум, Килиманджаро, Антарктида... Входът бе свободен. Реших,
като продавам вестник ЕХО, да казвам на
туристите за Дните. Замислените и намръщени хора, като чуеха за планините, за
Хималаите, казваха: “Ще дойдем!” Гладът
за чистотата на девствената природа правеше хората отзивчиви и добри.
Очакваният ден дойде! В Дома на киното бе шумно. И пълно с хора. Във фоайето
раздаваха на всеки шоколадови вафли,
кока-кола, листовки на туроператорски
фирми. На няколко маси имаше проспекти на вилни къщи, на хотели, програми
за пътешествия на определени дати. Продаваха се фланелки с лого на различни фирми, шапки, гети... Предлагаха се
проспекти за палатки, пикели, въжета,
каяци, снегоходки, парапланери и какво
ли не! Все чудеса на туристическата индустрия. Имаше и на всеки стол в залата туристическо списание безплатно. И
ЗАПОЧНАХА ФИЛМИТЕ. ТРИ ДНИ по 6
ЧАСА прожекции. Започваха и завършва-

ха с благодарности към спонсорите, дали
пари за пътешествията, споменаваха се
фирмите производителки на оборудване
и организатори от туроператорски фирми.
ВИА ВИТА - Пътят е живот. Човекът не
е дърво. Той има дом, но и пътува. Но ПЪ-

Н И Е в Дните на
предизвикателствата
ТЯТ е чужбина, ако нямаш пари, а ако
имаш, е странство. Планината е добро,
ако имаш късмет и добро облекло, но и
страдание и зло, ако си излязъл от релсите. Тези “Дни” показаха, че нашите любители на пътешествия намират вратички
и пари - и пътуват. Беше много мило, че
читалище “Гудевица” има Програма за
възпитанието на деца в туристически добродетели и любов към природата. Че ги
водят на Мальовица в Рила, да катерят из
Стара планина, из Пирин... Беше излъчен
и филм за екоцентровете у нас. Млади
хора се организират и купуват изоставени
стари къщи в малки селца и ги възстановяват със старите материали - камък, дърво, кирпич, като пресъздават начина на
живот отпреди 200 години. Но са в МРЕЖА и чрез взаимопомощ постепенно създават бази за природосъобразен живот.
Добрата новина е, че в това забързано
и комерсиално време ИМА все пак хора,
които са кълновете на бъдещата цивилизация, на човека, свързан с природата и
планините.
Инж. Радослав Главчев

Фотографска
изложба
„Магията
на Рила„`
Ръждясал
бойлер,
незнайно как попаднал
сред чистите, заснежени склонове на Рила, е
един от кадрите в изложба на сп. “8”. Тя бе открита в зала “Арт галерия”
на Националния дворец
на културата и продължи до 16 декември.
Фотографиите са подбрани измежду 936
творби на 302-ма автори, включили се в
надпреварата за наградите от конкурса “Магията на Рила”. Той се
организира от научнопопулярното списание,
Бялото братство (последователите на Петър Дънов) и агенция “Булфото”.
Най-добрата
снимка
получи награда от 500
лева, призове бяха раздадени и за първите
три места в отделните
категории - “Пейзаж”,
“Екология” и “Бялото братство и Рила”.
Планината накара стотици хора да я търсят
и запечатат завинаги в обективите си.
Повечето от фотографиите бяха на девствените
Рилски езера, Рилския
манастир, различните
сезони по върховете, небето над Рила, нейните
цветя и цветове.
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Лавица: Полезна книга
за вашата библиотека
Учебно помагало
за планинарство
и планинско
спасяване
През 2008 г. излезе от
печат книгата на Огнян
Балджийски и Камен Якимов “Планинско спасяване”.
Доста години се чакаше
такова четиво. Наричам я
“четиво”, защото е много
интересна за всички, обичащи планините. Интересна е за прохождащи планинари, спира вниманието на
опитни алпинисти, скиори,
бордисти и туристи, и не на
последно място - отлично
учебно помагало е за млади и утвърдени планински
спасители. Освен за отделни лица книгата е ценна
придобивка за спортни и
туристически организации,
работещи с хора в планински условия.
Авторите са утвърдени
планински спасители, имащи голям опит с общуването в планините, хора с различни планински познания
и физически възможности.
Благодарение на служебни и приятелски контакти,
най-вече с планински спасители и организации от

Европа, те умело съчетават правила и нормативи
за различни технически
способи, тактически и организационни изисквания при
спасителни акции. Засягат
много от съвременните знания и методи за планинско
спасяване, запознават ни с
най-модерни съоръжения,
екипировка и уреди, използвани в планините, и то
на разбираем език. Всичко
това се допълва от богат
снимков, табличен и схематичен материал. Различните специални способи за
работа на скали са описани
точно, кратко и ясно.
Авторите целенасочено
са работили в два раздела. Първият са определили
като познавателен за планинските метеорологични
и теренни условия, който
е много стегнат и точен. С
описанието на образуване и свойства на снежната
покривка те вече навлизат в сериозен обучителен
процес, който превръща
книгата в учебно помагало.
Това продължава до края,
преминавайки през лавинно-спасителната
акция,
топография,
осигуряване
с алпийски съоръжения и

елементи на спасителната
техника. След импровизирани средства за транспорт на пострадал авторите изцяло се насочват към
планинската
спасителна
дейност в България. Много
стегнато са описани специализираните
дейности
на планинските спасители,
както и специалните и импровизирани средства за
осъществяване на транспорт на пострадал. Авторите съзнателно не са се насочили към медицинската
помощ, тъй като лекарите от
ПСС имат издадено учебно
помагало, както и към специализираните
действия
на планинските спасители,
като работа с кучета-спасители, хеликоптери, моторни
шейни, за които има изработени точни нормативни
инструкции.
Естествено, би могло да
се иска още много от авторите. Могат да бъдат намерени дребни спорни детайли, но основата е положена.
Имаме на разположение
над 250 стр. отлично учебно
помагало за планинарство
и планинско спасяване.
Кънчо Долапчиев

„Слънчеви пътеки”
Сборник песни - планинарски, патриотични, забавни и в стил
„стари градски”
Нашата приятелка - габровката Стефка Карапенева,
диригент и композитор,
която сътвори песен за в.
„Ехо” и неговия 50-годишен
юбилей, издаде нов сборник с песни – планинарски,
патриотични, забавни... До
днес много хорове и вокални групи огласят сцената с
нейните песни. Десетки са
изявите й в чужбина. Диригент е на туристическия
хор „Старопланинско ехо”,
група „Надежда” и вокална
група „Ружица” при народно
читалище Габрово. Два пъти
е носител на медал „Алеко”,
„Златен медал за заслуги” от
БТС.
През 2003 г. е носител
на наградата на името
на Филип Аврамов „Творци и природа”. През 2008
г. - награда и статуетка
„За цялостно творчество” на VII Международен
фестивал на туристическата песен в Горна
Оряховица. Настоящата
книга «Слънчеви пътеки»

Традиционен празничен концерт и
музикални награди “Филип Аврамов”
На 12 декември препълнената зала “България” посрещна с аплодисменти хор “Планинарска песен”. В богатата
и разнообразна концертната
програма звучаха традиционни и нови туристически песни, които бяха изпълнени за
първи път. С въодушевление
се посрещнаха йодлеровите изпълнения на хористите.

В богатия и разнообразен
репертоар бяха включени и
коледни песни. За доброто
настроение допринесоха детският хор “Планинарче” от
ОУ “Иван Рилски” - Перник, и
Дамската вокална група “Хармония”.
На тържествения концерт
Димитър Гочев - председател
на Сдружението на туристи-

ческите хорове в България,
връчи музикалните награди
“Филип Аврамов”. Специалната награда получи хор “Планинарска пресен” - София.
За цялостно творчество и във
връзка с навършване на 80
години бяха наградени Борис
Стрински – диригент и композитор, и Игнат Игнатов – поет.
Наградите бяха връчени от

съпругата на маестро Филип
Аврамов и дългогодишна хористка Елисавета Аврамова.
Признателността и благодарността към хор “Планинарска песен” беше изразена с
много цветя и поздравителни
адреси от колеги и туристически дружества в страната.
Зорница Радонова

съдържа 48 песни: туристически, забавни, патриотични и в стил «стари
градски». Стефка Карапенева със своите песни
отправя послания за повече красота и хармония
в света, в който живеем.
«Уважаеми приятели – ни
пише Стефка Карапенева.
– Изпращам ви четвъртия
си песенен сборник «Слънчеви пътеки». На стр. 31 е
песента «Вестник «Ехо». Хорът я представи чудесно на
фестивала «Прекрасна си,
мила Родино» в Казанлък и
получи диплом за «най-атрактивен хор». Пяхме я и на
МФТП в Горна Оряховица,
на XXI песенен празник в
Тетевен. Желая ви все така
успешно да представяте
лицето на любимото ни туристическо движение и да
следвате пътя, начертан от
Щастливеца.
Нека Новата 2010 г. да ви
донесе много лично щастие,
късмет и успехи по пътя на
професионалното майсторство при списване на любимия вестник «Ехо».»
Стефка Карапенева,
тел. 066 869997,
0878 772 718, Габрово
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По-подробна информация от всякакъв характер
за хижите, условията в
тях, съседни маршрути, резервации, цени на услугите и
др., може да получите на телефоните на съответното туристическо дружество – стопанин
на обекта, и от инфоцентъра на
БТС в гр. София на телефони: 02/98012-85, GSM: 0882966319 и 0882966320,
както и от сайта на БТС, посочен в издателското каре на в. “Ехо”.
Туристическа спалня
“Добротица” в гр. Добрич
Намира се в района на градския парк,
близо до стадиона и паметника на хан Аспарух, на 231 м н.в.
Представлява масивна едноетажна
сграда с общ капацитет 17 легла, с единични и общи санитарни възли и баня.
Спалнята е водоснабдена, електрифицирана, отоплението е с печки на твърдо
гориво.
Изходен пункт: Центърът на гр. Добрич
– 1 км по асфалтово шосе.
Съседни туристически обекти: Културно-историческите забележителности на
гр. Добрич, Балчик – 32 км, Каварна – 49
км.

хижите на бтс
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Североизточна
България
Туристическа спалня
(къмпинг) “Ветрен”

ционно селище “Русалка”, нос Калиакра,
Тузлата, Двореца в Балчик, к.к. Албена,
резервата “Балтата”, Батовската долина.
(К.Н.)
Контактна информация: тел: 0887 630
Съседни туристически обекти: Архите- 420, информационен център на БТС.:
ктурно-етнографският музей на открито 02/980-12-85, 0882 966 320, 0896 688 320.
“Старият Добрич”, Дом-паметник “Йордан Йовков”, Художествената галерия.
Стопанин: ТД “Добротица” –
По Черноморското крайбрежие, Дурангр. Добрич, тел: 0896 688 561,
кулашкото и Шабленското езеро, вакан0896 688 562.

Намира се на брега на р. Дунав, в землището на с. Ветрен, на 43 м н.в.
Състои се от девет бунгала с капацитет
27 места в стаи с по 3 легла със собствени санитарни възли и бани. Бунгалата са
водоснабдени, електрифицирани, отоплението е с печки на твърдо гориво. Разполага с туристическа столова и кухня. Има
паркинг. Районът е благоустроен, има възможност за къмпингиране. Пътят до къмпинга е асфалтиран.
Изходно място: гр. Силистра – 24 км.
“Сребърна” – 5 км.
Съседни туристически обекти: културЗа връзка със спалнята: 08676/23-80.
но-историческите забележителности на
Стопанин: ТД “Дочо Михайлов” - гр.
гр. Силистра, там се намира паркът “КреСилистра, 086/ 823 702, 0882 966 455,
постта”, където има уреден богат архео0882 966 454, 08676/2380.
логически музей, биосферният резерват

Хижа “Ален мак”
Намира се на 4 км от Силистра в крайградската зона за отдих – местността
Орехова гора, на 99 м н.в. Представлява
масивна двуетажна сграда с капацитет 26
легла, със самостоятелни и етажни санитарни възли. Сградата е водоснабдена,
електрифицирана, отоплението е с печки
на твърдо гориво. Има туристическа столова и кухня.
Изходен пункт: гр. Силистра - 4 км. Пътят до хижата е асфалтиран.
Съседни туристически обекти: Културно-историческите забележителности на
гр. Силистра, биосферен резерват “Сребърна” – 25 км.
Контактна информация: 0882 966 453,

Учебен център “Академик”

Стопанин: ТД “Дочо Михайлов” - гр.
Силистра, 086/ 823 702, 0882 966 455,
0882 966 454.

Топлото облекло е на първо
място по необходимост за
всеки турист и планинар
Уважаеми читатели на вестник ”Ехо”,
драги туристи, колеги.
БТС има десетки хиляди организирани членове, които бродят в планините на
България.
Ръководството на БТС, след проведени
разисквания с туристическите дружества
по места, подема инициативата всички негови членове, които отдавна носят идеята

на Алеко в сърцата си, да покажат своята
принадлежност към БТС и организираното
туристическо движение чрез специално
поръчани дрехи за планина, които с гордост да носят при преходите си из красивата ни Родина.
Възползвайки се от опита на сходни планинарски организации в Австрия, Германия, Чехия и др., а също така, изхождайки
от традициите на туристическото движение в България, ви предлагаме производството на наша българска фирма, която е
утвърдена и на международния пазар.
На първо време, можем да започнем с
поръчка на универсалните дамски и мъжки суитчери, окомплектовани с тениска,
при следните цени и условия:
Дамски суитчер – шал-яка с бродерия
”Еделвайс” – 15,00 лв./бр. Мъжки суитчер
- шал-яка с бродерия ”Еделвайс” и допълнителен външен джоб - 18,00 лв./бр.
Тениска, черна, с печат знакът на БТС
– 4,00 лв./бр.
Всички цени са с включен ДДС.
Договорените цени са на база голямата
заявка, която организира ръководството
на БТС с цел поевтиняване на облеклото.
Заявките за закупуване на екипировката
става във всяко туристическо дружество,
член на БТС, като се посочи съответният
размер и бройка, също и имената на лицата, направили заявката.

Намира се в к.к. Златни пясъци край Варна, на 84 м н.в.
Представлява комплекс от 6 масивни
двуетажни сгради с общ капацитет 48
места, разпределени в апартаменти и в
стаи с по 2 легла. Сградата е водоснабдена и електрифицирана, отоплението е на
електрически уреди. Разполага с туристическа столова и бюфет, библиотека и зала
за забавни игри. Районът е благоустроен,
има паркинг.
Изходен пункт: гр. Варна – 18 км, с автобусите на градския транспорт на Варна до
сп. “Журналист” и още 0.20 ч. пеша.
Съседни обекти: плажът – 0.20 ч., скал- и Елена (едноименен манастир и минераният Аладжа манастир (през Ковшак чеш- лен плаж).
За контакти: 052/356 080, 0888/306 754.
ма) – 0.40 ч., курорта Св. св. Константин
Стопанин: ТД “Академик” – Варна.
Туристическа спалня
“Хан Аспарух” в гр. Варна
Намира се в кв. Аспарухово (южна зона)
на Варна, в близост до Кораборемонтния
завод.
Представлява дървена сграда с общ
капацитет 50 места с вътрешни санитарни възли и бани, отопление с ел.уреди.
Разполага с ресторант, паркинг. Пътят до
спалнята е асфалтиран.
Изходен пункт: Домът на художественаХижа “Черноморец” (бунгалата)
Намира се на брега на Черно море, на 8
км южно от кв. Галата, 35 м н.в.
Представлява комплекс от 17 сезонни
бунгала с общ капацитет 42 места. Във
всяко бунгало има 2 стаи с по 2 легла и
разтегателен диван в едната стая. Девет
от бунгалата са със самостоятелни санитарни възли и бани, а останалите са с
външни. Разполага с туристическа столоХижа “Ветеран”
Намира се в местността Фичоза, южно
от нос Галата на брега на Черно море, на
9 м н.в.
Представлява комплекс от 20 сезонни
бунгала с общ капацитет 60 места. Комплексът е водоснабден, електрифициран,
с външни санитарни възли и бани. Три
от бунгалата са със самостоятелен санитарен възел. Разполага с ресторант, има
паркинг. Отоплението е с ел.печки.
Изходен пункт: от центъра на Варна до

та самодейност във Варна – с автобус № 3
до спирка “Одесос”.
Съседни обекти: Културно-историческите забележителности на Варна (обект №
9 от 100-те НТО), х. “Ветеран” – 8 км, х.
“Черноморец” – 12 км, УЦ “Академик” – 18
км, Девня (обект № 10 от 100-те НТО) – 36
км.
За контакти: 052/370-639, 052/370-640,
0899 017 155.
Стопанин: ТД “Хан Аспарух” – Варна.
ва, ресторант, бюфет, паркинг.
Изходен пункт: центърът на Варна – автобуси № 17 и 60 до хижата (през летния
сезон); центърът на кв. Галата – 1.10 ч. по
маркирана пътека.
Съседни обекти: х. “Ветеран” – 1 ч. пеш
по маркирана пътека.
Контактна информация: 052/340-201,
052/370 640, 0899017155.
Стопанин: ТД “Хан Аспарух” – Варна.
кв. Галата има автобусна линия и тролейбусна от пощата до кв. Галата. От кв. Галата до хижата – 0.40 ч. пеша по маркирана
пътека. През лятото се разкрива сезонна
автобусна линия № 60 от центъра за х.
“Черноморец” – до сп. “Фичоза”, и още
0.30 ч. пеша.
Съседни туристически обекти: нос Галата, х. „Черноморец” – 1 ч., гр. Варна – 8 км.
Контактна информация: 0889/382 301,
информационен център на БТС.: 02/98012-85, 0882/ 966 320, 0896/688 320.
Стопанин: ТД “Галата” - Варна

В. Костов, експерт в отдел “Хижи, маркировка и комуникации”

В ноктите
на Тигъра

сериал „Октопод”. 42. Героиня на Юрий Дачев от пиесата
„Вчерашни целувки”. 43. Пътеки в парк. 44. Просякът от
„Одисея”. 45. Успокоително
лекарство, получавано от морфина. 47. Доводи и факти, привеждани в подкрепа на дадена
теза. 52. Марка френски цигари. 54. Поема от Иван Вазов.
55. Ядивен градински зеленчук. 56. Марка стари италиански автомобили. 57. Героиня
на Гаетано Доницети от операта „Любовен еликсир”. 58.
Големи потоци. 59. Село в Софийско. 60. Остров в Карибско
море до Венецуела. 62. Синьо
място по тялото, получено от
удар. 63. Град в Канада. 64.
Мярка за дължина = 2,54 мм.

ОБЯВА
Туристическо дружество “Добруджанец”, гр. Ген. Тошево, ще проведе
годишно отчетно-изборно събрание
на 26.02.2010 г. от 18 часа в клуба на
дружеството при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на ТД “Добруджанец” за периода 2005/2010 г.
2. Отчет на Контролния съвет.
3. Приемане изменения в Устава на
ТД “Добруджанец”.
4. Избор на нов УС и председател на
ТД.
5. Избор на делегати за Общото събрание на БТС.
6. Разни.
ТД “Добруджанец”

Духът му остана
в планината
С дълбока скръб съобщаваме, че на 21.11.2009 г. при нещастен случай в Стара планина загина нашият незабравим
приятел ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ
БУХАЛОВ, на 69 години, от гр.
Карлово.
С много обич, безкрайна
болка и тъга ти ще живееш винаги в нашите сърца!
Последно сбогом, Вили!

66. Стихотворение от Костас
Паламас. 69. Десертно испанско вино от едноимене град.
72. Сусамена каша за направа
на вид халва. 74. Наш град.
78. Комедия от Бранислав
Нушич. 80. Домакински готварски уред, обикновено електрически. 82. Специалист по
история.
84. Автомобилно
състезание. 85. Град и река в
Естония. 87. Полускъпоценен
камък с маслиненозелен цвят.
89. Вулкан на остров Сицилия.
90. Сестрата на цар Симеон I.
91. Река в Германия. 92. Град
в Индия.
ОТВЕСНО: 1. Красив пролом на Триградска река в Родопите, труристически обект и
природна забележителност. 2.

ни битки, но и недостижими досега висоти.
Металът е покровителстващата стихия на
2010 година, което означава
твърде тежък и сложен период за всеки отделен човек и за
обществата като цяло.
Според хороскопа за всички знаци от зодиака, 2010 година, от една
страна, ще е много успешна.
Години на Тигъра:
1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010.

Планински и балнеолечебен
курорт във Витоша. 3. Река
в Русия, приток на Тобол. 4.
Село в община Пазарджик. 5.
Марка наша бира. 6. Пъстървови риби, обект на спортен
риболов. 7. Роман от Весела
Люцканова. 8. Вулкан на остров Хоншу, Япония. 9. Загадка. 10. Късо мъжко палто;
сако. 11. Едно от съзвездията.
12. Героиня на Лайош Зилахи от едноименен роман. 13.
Английска киноактриса (19131967) – „Отнесени от Вихъра”.
14. Основно население на Индия. 15. Разказ от Чудомир.
16. Язва. 18. Град в САЩ, щата
Уискинсон. 19. Френски скиалпиец от близкото минало, световен и олимпийски шампион.

20. Едно от ладовите наклонения. 25. Град в Македония на
Охридското езеро. 30. Наша
драматична актриса (18811944). 31. Машинни воденици.
33. Главен град на държава.
36. Държава в Азия. 39. Съзвездие от Зодиака. 40. Роман
от Петер Жолдош. 41. Минерал от класа на хроматите. 43.
Река и град в Казахстан. 46.
Италиански композитор (19241990). 48. Град в Холандия.
49. Активен вулкан на остров
Хавай. 50. Река в Германия.
51. Един от еврейските езици.
53. Възпаление на ириса. 60.
Стихотворение от Усин Керим.
61. Възпаление на лимфатичните възли. 65. Героиня на
Георги Атанасов от операта
„Гергана”. 67. Главен кръвоносен съд. 68. Баница. 69.
Винен сорт гпозде. 70. Пособие за пушене. 71. Държава в
Африка. 73. Белградско книгоиздателство. 75. Роман от
Ханс Кристиан Андерсен. 76.
Автор на поезия. 77. Космическата асоциация на Европа.
79. Гръцки футболен отбор. 80.
Провлак в Индокитай. 81. Река
в Турция. 82. Град в Северна
Корея. 83. Мъжка рожба. 86.
Мярка за земна площ. 88. Песен на Жилбер Беко. Живко
ДАНДАНОВ
ВОДОРАВНО: 1. „Триградските скали”. 15. Треви. 17.
Русенски Лом. 21. Неони. 22.
Нрави. 23. „Иде ли?”. 24. „Тиволи”. 25. Ит. 27. Лайден. 28.
Гатери. 29. Ленинград. 30. Сусам. 32. РР. 33. Смокини. 34.
Номер. 35. Ан-ски (Семьон).
37. „Аци”. 38. Теразини. 42.
Райна. 43. Алеи. 44. Ир. 45.
Дионин. 47. Аргументи. 52.
ЖИТАН. 54. „Сара”. 55. Лобода. 56. ИТАЛА. 57. Адина.
58. Реки. 59. Кривина. 60.
Аруба. 62. Синина. 63. Оа.
64. Цол. 66. „Очите на душата ми”. 69. Малага. 72. Тахан.
74. Етрополе. 78. „Депутат”.
80. Котлон. 82. Историк. 84.
Рали. 85. Нарва. 87. Оливин.
89. Етна. 90. Ана. 91. Саар.
92. Аит.
ОТВЕСНО:
1. Триградско ждрело. 2. Рударци. 3.
Исет. 4. Гелемново. 5. АСТИКА. 6. Сивени. 7. „Клонинги”. 8. Ио. 9. Енигма. 10.
Сетре. 11. Колар. 12. Анада
(„Мечта, наречена Анада”).
13. Лий (Вивиан). 14. Индуси.
15. „Треските”. 16. Рана. 18.
Ниро. 19. Кили (Жан Клод).
20. Минор. 25. Лини. 30.
Снежина (Елена). 31. Мелници. 33. Столица. 36. Ирак.
39. Риби. 40. „Задачата”. 41.
Иранит. 43. Атасу. 46. Ноно
(Луиджи). 48. Утрехт. 49.
Мауна Лоа. 50. Елба. 51.
Идиш. 53. Ирит. 60. „Ата”. 61.
Аденит. 65. Латина. 67. Аорта. 68. Млин. 69. Мерло. 70.
Лула. 71. Гана. 73. „Нолит”.
75. „От”. 76. Поет. 77. „ЕКА“.
79. „ПАО”. 80. Кра. 81. Ова.
82. Ивон. 83. Син. 86. Ар. 88.
„Натали”.

Годината на металния Тигър влиние и надежда - това се харесва на
за във владение рано сутринта на 14
всеки, в чиито жили тече кръвта на
февруари, а в историята заминава
победител, а и има в добавка железкатастрофичната и кризисна година
ни нокти. По нрав Тигърът е сходен
на Бика.
с царствения Лъв и обича с преклоКакво ни очаква под знака на
нение и възхищение да се слави невойнствения Тигър? Ако искате да
говата значимост. Самият той носи
го спечелите още на първата среща,
със себе си сила и действие, мощ
трябва да отстъпите леко от традиции амбиции, презира закостенелите
ите. Важно е, изпровождайки Бика,
правила и градените с десетилетия
да не превъзнасяте времето на необществени, политически и социговото управление. Източна легенда
ални йерархии. Ако сте от смелите,
разказва, че веднъж Бикът победил
готови да нарушат традиционните и
Тигъра и му се надсмял. Оттогава цялото му стадо. Препоръчително е мухлясали норми, това е вашата гохищникът не понася това животно и Тигърът да бъде посрещнат с уваже- дина. Тигърът предвещава грандиозВОДОРАВНО: 1. Туристическа хижа в Родопите. 15.
Растения с тънки зелени стебла. 17. Река в Североизточна
България. 21. Декоративни аквариумни рибки. 22. Обичаи,
привички. 23. Разказ от Иван
Вазов. 24. Дворец в Копенхаген, действащ като увеселителен парк. 26. Планина в Германия. 27. Град в Холандия в
делтата на Рейн. 28. Машини
за разбичване на трупи. 29.
Старо име на Санкт Петербург.
30. Маслодайно растение. 32.
Марка стари наши радиоапарати. 33. Плодовете на смоковницата. 34. Поредно число.
35. Еврейски писател (18631920) – „Дибук”. 37. Разказ
от Б. Нинков. 38. Герой от ТВ
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В сайта на БТС www.btsbg.org
можете да намерите информация за: стоте национални туристически
обекта, телефони и адреси на туристически дружества и хижи; клубо
ве в състава на БТС и федерации; история, цели, нормативна уредба
и управленска структура на БТС.

Планинска
спасителна
служба
www.pss.bglInk.net

От приятелите от
ТД “Ив. Вазов”, гр. Сопот
Колегите от БТС и в. “Ехо”
се присъединяват към скръбта
и поднасят своите съболезнования на близките на Величко
Бухалов и приятелите от дружеството. В негово лице всички загубихме един безкрайно
етичен човек и истински турист, който живееше с идеалите на движението.
Ще те помним!

При нещастен случай дежурни телефони:
GSM: 088 1470
за абонати на МTel и VIVATEL
0887 100 237/238
- за абонати на останалите оператори;
02 963 2000
стационарен телефон

КАЛЕНДАРЕН
ПЛАН НА БТС
Януари,
февруари, март
Национални
инициативи
Национално движение
“Опознай България –
100 НТО” - януари-декември, НОК на движението
Национално движение
“10-те планински първенци” - януари-декември, НОК на движението
Национално движение
“Опознай родния край”
- януари–декември, НОК,
МФВС, БТС, МК, МОМН
Национални
прояви
Национални
тържества, посветени на 147 г.
от рождението на Алеко
Константинов – януари,
цялата страна, БТС, ТД
Прояви, посветени на
Трети март - м. март, цялата страна, БТС, ТД
Национален пешеходен поход “От тук започва България”, посветен
на Осми март – 4-7 март,
по наредба, БТС, ТД “Мадарски конник”, Шумен,
Сдружение “СИ България”
Национален
женски
поход “Пролет 2010” –
март–април, Родопи, БТС,
ТД “Шипка”-Пловдив
Пешеходен
туризъм
Поход “По пътя на безсмъртието на Апостола”
- 19 февруари, Ловеч –
Къкрина, БТС, ТД “Стратеш”, Ловеч
Регионални спортнотуристически прегледи
– февруари-март, по наредба, ТД, РИО
Нац. пешеходен поход
“Рила-2010”, посветен на
Осми март – март, по наредба – БТС, ТД “Айгидик”,
Благоевград
Нац. пешеходен поход “Пирин - Славянка”,
посветен на Осми март
– март, по наредба, БТС,
ТД “Момини двори”, Гоце
Делчев
Традиционен поход с
изкачване на вр. Мусала – февруари, Рила, ТД
“Приста” – Русе
Зимен пешеходен лъчев поход “Шипка” 2010
– март, Стара планина, ТД
“Приста”, Русе
Нощно традиционно
спускане със ски от Черни връх до х. “Кумата”
– март, Витоша, БТС, ТД
“Черни връх” – София
Шести
национален
преглед “Оцеляване в
зимни условия” – февруари, УЦ “Мальовица”, БТС,
ТД “Черноморски простори” - Варна
Учебен център
“Мальовица”
Ски техника – начално
обучение - февруари, УЦ
“Мальовица”, БТС
Ски техника, усъвършенстване – февруаримарт, УЦ “Мальовица”,
БТС
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Уважаеми читатели,
Както ви обещахме в предишния брой, ще предоставим на вашето внимание
още обекти, в близост до
които има възможност за
практикуване на любимите
ви зимни спортове. Ето някои възможности в Стара
планина, Пирин и Рила.
Хижа “Ком” - разполага
със ски писта, влек - 850 м,
детска ски писта, ски гардероб. Хижата предлага добри
условия за нощуване - стаи
с 2, 3 и 4 л., част от които са
със санитарен възел, парно
отопление. Има ресторант,
барче, интернет услуги.
Хижа “Узана” - в близост
до хижата има ски писти, които се обслужват от влекове.
В хижата има ски гардероб,
ски учител се осигурява
по желание. Отоплява се с
електричество. Стаите са с
3, 5 и повече легла.
Хижа “Грамадлива” - до
хижата има ски писта и ски
влек - около 300 м. Има ски
гардероб и по заявка се осигуряват ски учители. Хижата
разполага с 35 места, има
локално парно и столова.
Хижа “Плевен” - в околността на хижата има 2 писти, 3
влека. В хижата има ски гардероб, ресторант и барче.
Отоплява се с електричество. Стаите са с 2, 3 и повече

инфо
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Къде
да караме

ски

легла.
Хижа “Бузлуджа” – хижата е реновирана, комфортна и уютна. В близост
до нея има 3 писти, от които
едната е детска, и 3 влека.
В хижата има ски гардероб,
ресторант и барче. Ски учители се осигуряват по заявка. Хижата разполага с 60
места в стаи с 2, 3, 4 и повече легла, повечето от стаите

Екстремно
Сноубордингът наистина е мания. Най-голямото доказателство за това са заклетите
скиори, които подхождат с особено пренебрежение към този “нов” спорт, но веднъж
изпитали удоволствието от спускането със
сноуборд, завинаги остават запленени от
него. Защото сноубордът със своето разнообразие успява да задоволи вкусовете на
всички. А освен всичко друго е и доста полесен за усвояване от ските.
В сноубординга има три основни течения
– алпийски сноуборд, фрийрайд сноуборд и
фрийстайл сноуборд. Те се различават както по вида на терена, по който става спускането, така и по техниката на спускане и
екипировката.
Алпийският сноуборд се появява като
първата алтернатива на алпийските ски.
Ето защо при него екипировката и техниката са най-близки до ските. Формата на дъската, най-грубо казано, наподобява дебела
ска, която е повдигната само в предния си
край. Тези дъски са доста дълги и много по-

са със санитарен възел.
Хижа “Беговица” – разположена е в Северен Пирин, реновирана, разполага
със стаи с 2, 3, 4 и повече
легла. Част от стаите имат
самостоятелен
санитарен
възел. Хижата има ресторант и барче, отоплява се с
локално парно отопление. В
близост до нея са ски пистите и ски влековете. Има ски

гардероб.
Хижа “Рилски езера”
– разположена е в Северозападна Рила на 2150
м н.в. До хижата има лифт,
който тръгва от х. “Пионерска”, а пеша оттам е на 2,00
ч. Хижата е реновирана, има
луксозни стаи с телевизор и
санитарен възел. Край нея
има ски писти, съоръжени с
влекове.
5-дневна зимна почивка
на х. “Рилски езера”
(от неделя до петък).

Цена: 80 лв.
за нощувка на човек в
стая с 4 легла.
Цена: 60 лв. за нощувка
на човек в стая с 6 л., 7 л.,10
л., 15 л.
Храна на място, по желание.

Фирмите, които предлагат екипировка за
алпийски сноуборд, са вече твърде малко.
Лидери при изработката на елитни дъски
са швейцарските Kessler и Oxess, с каквато
екипировка карат и българските национали.
За любителите с по-малки финансови
възможности са препоръчителни българските Orion, които предлагат доста високо
качество за ниската си цена. Лидер при
производството на сноуборд обувки за алпийски стил е фирмата Dee Luxe, а за автомати – Phiokka.
Фрийрайдът е най-масово практикуваният стил на спускане със сноуборд. При него
спускането се извършва по неутъпкани терени – от покритата с “девствен” сняг писта,
през горичките встрани от
пистата, за да стигнем
до голите планински
склонове и страховитите лавиноопасни улеи.
Фрийрайдът

Манията
сноубординг
тесни от стандартния сноуборд. Обувките
са пластмасови с щраймери и много приличат на ски обувките. Автоматите се състоят
от подложка и скоби, които фиксират обувката за дъската.
Удоволствието от карането на алпийски
сноуборд се изразява в спускане по пистата на сравнително висока скорост и изрязването на перфектни завои в последователност (т.нар. карвинг). В България най-добре
можете да се насладите на това усещане
по перфектно обработените писти в Банско, Боровец, Чепеларе и Витошко лале.

изисква добро познаване на снежната обстановка и местността, както и подходяща
компания, която да включва опитен водач.
Пренебрегването на някои от тези фактори
често води до фатални последици.
Дъските за фрийрайд са повдигнати в
предната и в задната си част (заоблени и
в двата края), но задължително носът на
дъската е доста по-дълъг от опашката. Талията е подчертано стеснена. Благодарение на тези свои характеристики фрийрайд
дъските се задържат много по-лесно над
“пудрата” и са много маневрени. Обувките

За повече информация
и резервации моля позвънете в Информационния
център на Българския туристически съюз:
02/980 12 85; 0896 688
320; 0896 688 319.
Материла подготви
Тони Ушева

са “меки” – изработени са от кожа и се затягат с връзки.
В България има много места, подходящи
за фрийрайд. Най-популярната дестинация
за този вид спускане е Банско, а за по-напредналите – Мальовица и Рилските езера.
Подходящи терени за начинаещи има на
Витоша, Безбог, Банско и др.
Най-бързо разрастващият се сноуборд
сегмент е този на фрийстайлърите. Фрийстайлът (т.нар. свободен стил) представлява каране на сноуборд на скокове, халфпайп или пързаляне на парапети и други
специализирани уреди (т.нар. джибинг).
Фрийстайл сноубордът се ражда като зимният вариант на скейтбординга. Триковете,
които изпълняват карачите, са изключително атрактивни, ето защо този вид сноубординг е популярен най-вече сред
тийнейджърите. Трябва да се има
предвид обаче, че усвояването
на различните трикове е възможно едва когато сноубордистът има зад гърба си поне
един сезон сериозно каране
по пистата и владеене на
дъската в едната и в другата
посока (напред и назад). Ето
защо дъските за фрийстайл
са с т.нар. twin-tip конструкция – приблизително еднаква
дължина и ширина на носа и
опашката на дъската. Автоматите и обувките са олекотени.
Местата, където се практикува
фрийстайл сноубординг, се наричат фънпаркове.
Това са обособени писти с различни по
вид и размер скокове и парапети за пързаляне, които са подредени в отделни линии
по степен на трудност. В България фън-паркове има на Банско, Витоша и Момчиловци,
Чепеларе, Боровец, на Рилските езера.
Всеки един от тези фън-паркове разполага
с квалифициран персонал, който се грижи
за поддръжката на уредите, като освен това
служителите дават ценни съвети на туристите как по-бързо да подобрят уменията
си във фрийстайла.

